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953൩ ഡ൦നടട ൩ 3. ഠി 
നടന്ഥട€ടപ്ല ഠ് ടല) നിസ ദ. 
4 ടരാഠഭടനദന ടലിഠ ൨2 0 നടം ദ1॥ 

നാട ൨ നറഠിടട ൫ ൦ ഠധന്ഥം 
1൨൭ ഠാഠഥഥലി। ്ലിടട 0൩ 3 ഠമ്വ്ല 7ദ. 
1൭ ഉ0ഠഉഗദന്നട ടധഠ൦൦ഠ 0൦0൩ ൧ 
€ഡിടല്ദട പഫിദ ദാ ൩ ഗ/ടട 
ഠാധന്ധഥിടട: [105 0 1൫൭ ദശ 
105 ദ ൫0൦ ധടടഠ് ൧ ൩ റ0ഠഗിഠിനത 
ദ1ഠ 10൩ ൦ ദേല്൦൦ ടട ഠ് 1ഘല 
ഉ൦ടടടന% റി ഠഠാഠട. ഡഘ്ടയ്ഛട 00 ഗലി 
്ധഡ൦൦0ഥട യ്ഡഠധഇ്ഥധ ഡിദ ഡല 
10൭൦ലഠ0൦൦ ധേ 1ഠ ഠഠ0ലി0ധ൦ 0൭൦ 
ധഥ്5 10 നെദഥിഭ 110൫൦ ഥിടധിദസ 
റേ ൯ ഠേസ്ധ്ഡട “7650001൩ 
10൭ ഠി 0 സന്൩ 0ടടഠ." 

“410൦ 0൧1൩" ൫൭൦ ടദിഠ, 15 ൧൦൩ 
103 0 1നനലഠി[ട ൦൦11ല് 5൨൧ 0 ൦൭. 
ദ്ഥാ1॥॥1ദയിഠനു 1൫൦ 00510൩ 0 1ഠഠഠ 
൨0 ൭10൦0, 0001൭00൩  323105% 
10 സിഠട, €ല്യാദ്ല്ന 00൦ 760005. 
10ധ0ിന ൧ധി1ഠ1നഇട 1൫ ൨൯൭൧൭ 81100 
ഗനം, 7601ദഠില 1൫൪൦ 1055 ഠ് ദം 
80൩0 ൫7071010 ടട,” 

ക്കാന് ഒരുക്കമാണവ൪. ഇവരും ആ 
ജ്താതരായ മഠഠനേകം സഹോദര 

ന്മാരും ഈ ഘട്ടത്തില് ഫ്ഠാന്സി 
സിന് ആശ്വാസമേകി. അവ൪ രാ 
ഹത്തെ സഹതാപപൃ൪വം ശു 

ഷിച്ച് അദ്ദേഹത്തിന്െഠ പ്രഭാഷ 
ണങക്ങഗ ശ്രദ്ധാപൂര്വം കേട്ടും 
അദ്ദേഹം ദീരഘനേരം അവരോട 
സംഭാഷിക്കും. സ്വാതന്ത്രവും അനുസ 

രണവും എങ്ങനെ പൊരുത്തപ്പെടുത്തി 
കൊണ്ടു പോകാമെന്നും, തൌ സ 
മൂഹനിയമാവലിയോടുള്ള രവം ആ 

തില് നിന്നു തെഠഠിനടക്കുന്നകുടുംബാം 
ഗങ്ങളോടുള്ള ക്രു൮ം ഒരേ സമയത്തു് 
എങ്ങനെ പുലരത്താമെന്നും അദ്ദേഹം 

സുദീരഘമായി പ്രതിപാദിക്കുമായി 

രുന്നു. മവതലിച്ചു നില്ക്കുന്ന മിനി 
സ്റ്റൂ൪മാധരാടുളള ബന്ധം “ ഛേമദിച്ചുക 
തുയണമെന്നു ക്രടെ യുളളവര നിർദ്ദേ ഛ്ച് 
ശിച്ചപ്പോശ, ഫ് ഠാന്സിീസ്" മവുച 
ടി. പാഞ്ഞു. "ഒരു നായകന് ഒരംഗ। 
ത്തോട്ട് അയാളുടെ ആത്മാവിനെതി “൫ 
രായി എന്തെങ്കിലും കല്ലിക്കുകയാണെ 
നുവരുകില്, അതനുസരിക്കണമെന്നി 
ല; എന്നാല് അയാഗ് അതോടെ സക 
ലബന്ധവും വലിച്ചെഠിഞ്ഞു, അയാള. 
ടെ ഗരവിന് സ്വച് ഛന്ദവിഹാരം 

അനുവദിക്കുക ശരിയായിരിക്കയില്ലം 

അങ്ങനെ ന്യായയുക്തമായ കായ്യ്യത്തി 
നുവേണ്ടി അധികാരികളുടെ തെഠഠി 

ഭ്ധാരണയ്കും പീഡകശക്കും വിധേയ, 
നാകുന്ന പക്ഷം അയാഗ അവരെക്കു 
ടടതലായി സ്ന്നേഹിക്കുകയാണു വേണ്ട 

തും തെ സഹോദരന്മാരില് നി 
ന്ന് വേരപിരിഞ്ഞ പോകുന്നതിനേ 
ക്കാഗശ നല്ലതു് പീഡകശ സഹിക്കുക ൽ 
തന്നെയാണു”. തന്െഠ സഹോദരന്മാ 
ക്കുവേണ്ടി ജീവനെ വച്ചുകൊടുക്കുന്ന 
ഒരു അനുഭാവമാണതു”, മഠെതത്തു 

മാ൪ഗ്ശമവലംബിച്ചാലും, അയാഗ ആ 
ത്മാക്കളെെ നഷ്ടപ്പെടുത്തുകയായിരിക്കും 4 

നേട്ടകയല്ല, | ന 
ഉത്തമസുഹൃത്തുക്കളോടട ക്രടിയുള്ള 7 

സഹവാസം ഫാഠാന്സിസിനു” ഏത്ര 
ഹൃദ്യമായിരുന്നെന്നു” കാണിക്കാന് ഈ 
യിടയ്ക്കും അദ്ദേഹം ലിയോക്കു എഴ 
തിയ ഒരു കത്തിലൊരു ഭാഗം ഉര്ധ 
രിക്കാം; റ 

"സഹോദരനായ ലിയോ 
ടെ സഹോദരനായ ഫാഠാന്സിസ് 

ി 

[॥ 

നിങ്ങ ് 

ല്" 

നം ി 



ഒക് ധടാബര്൪ 0 

നിങ്ങഗക്കു൦ ശാന്തിയും ആരോഗ്യവും 
നേരുന്നു, മകനേ, ഞാന് മവ്വ, എന്നു 
മറുപടി നല്കുന്നും നമ്മടെ യാത്ര 

കളില് നാം തമ്മില് പഠഞ്ഞ സകല 

തും, എല്ലാ ഉപദേശങ്ങളും ആ പദ 

ത്തില് സംഗ്രഹിക്കാം. മഠേഠതെങ്കി 
ദുംവിധത്തില് ദൈവമായ കരത്താ 

വിനെ പ്രസാദിപ്പിക്കാമെന്നു തോന്നു 

ന്നെങ്കില്, ആ മാ൪ഗ്ഗം പിന്തുടര്ന്നു , 
ദാരിദ്രത്തില് ജീവിക്കുകം ഇങ്ങനെ 

ചെയ്യുന്ന പക്ഷം ദൈവം അന്മഗ്ര 
ഹിക്കും. ഞാന് അതിന് അനുമതി 
നല്കുന്നു. നന൯െൌഠ ആത്മാവിനുവേ 
ണ്ടിയോ നിനെഠ സാനത്ത്വനത്തിനാ 
യോ എന്നെ കാണേണ്ടതു ആവശ്യമാ 
ണെന്നു നിനക്കു തോന്നുന്നെങ്കിരു, അ 

ഥവാ നിനന്െൌ ആഗ്രഹമതാണെങ്കി 
തം എന്റെ ലിയോ. വരുക.” 
ഈ ഉറഠ നൃഹൃത്തുക്കഗപോലും, 

ഫ്ഠാന്സിസിനെൌ ദേഹവിയോഗ 
ശേഷം, അദ്ദേഹത്തിനെ സ് മരണ 
യെ നിലനിവറവത്തുന്നതിനുള്ള ആവേ 

ശത്തിരു, ., കോപിക്കുകയും ചഛിദ്രി 
ക്കുകയും മറവ൮ം' ചെയ്തിട്ടുണ്ടു്. ശൈല് 
സിനെഠ നാടോടി ഭാഷയുടെ രൌദ്ര 
ഭവം അപ്പ്പോശ പ്രതൃക്ഷപ്പെട്ടു. ശാ 
ന്തപ്രകൃതനായ ലിയോ. സാന് 
ഫ്റാന്സിസ്റ്്ോ മന്ദിരത്തിനു പണം 
ശേഖരിക്കാന് ഏലിയധസ് പ്രതിഷ്ഠി 
ചല പാത്രമെടുത്തു നിലത്തെഠിഞ്ഞു. 

ഫ് ഠാന്സിസിനെള പേക്ഷിച്ചുപോയ 
പരെ നിശതമായി വിമര്ശിച്ച കൊ 
ണ്ട് ജ്േക്കപോണ് ഡിടോഡി കവി 
തകശ രചിച്ചും മഠ൨൮ പലരും നി 

 രാശരായി പല വിധമായ ശീശ മക 
ളില് അഭയം തേടിം ഈ സമയമെ 

ല്ലാം, പിതാവിന്െറ ആ ദര്ശത്തെ 
പരിപൂര്ണ്ണമായി ദര്ശിച്ചു, അതി 
ല്നിന്നു കടുകിട വ്യതിചലിക്കാതെ, 
ആരോടും വിദ്വേഷം ക്രടാതെ, എ 

ല്രാവരെയും സ്ന്നേഹിച്ചു”, ആദ൪ശത്തി 
ആ പിട്ടുവിഗ്ണചെയ്യതെ അന്ത്യംവരെ 

കഴിച്ചതു അക്രട്ടത്തില് ഒരാഗമാത്ര 
മായിരുന്നു__ക്ലാരം 

20 26 4 2. 

തന്െഠ വിശ്ചസ്മാനുയായികളില് 
ഏതാനും പേരെ ക്രട്ടിക്കൊണ്ടു ഫ്റഠാ 

ന്സിസ് ഒരു ഏകാന്ത സ്ഥലം തേടി 
പൂഠപ്പെട്ടും തന്െഠ നിയമാവലിയില് 
വല്ല ഭേദഗതികളും വരുത്തി, എതി 
ത്തു നില്ക്കുന്നവരെ തൃപ്യിപ്പെടു 

ത്താന് സാധിക്കുമോ എന്നു നോക്കുക 
യാണു യാത്രോദ്ദേശം. 
തനിക്കേറഠവും പ്രിയപ്പെട റീത്തി 

ത് പരയിലേക്കലാണു” അദ്ദേഹം 
പ്വോയതു അഖവിടെയെത്തിയശേഷം 

[ 

” ഫ്ഠാന്സിനെഠ 

ച൪ ചുവിക്ക് ലി 

അമ്മേരിക്കന്൯ സദകം 
അംഗത്വം ഗണ്യമായി 

വര്ദ്ധിച്ചു 

അമേരിക്കയിലെ ചരച്ചു് മെമ്പ൪ര 

ഷിപ് കഥിഞ്ഞ വര്ഷത്തേക്കാശ 

ഗണ്യമായി വരദ്ധിച്ചിരിക്കുന്നു. അമേ 

രിക്കന് ജനതയയടെ 60 ശതമാനവും 
ഇന്നു ഏതെങ്കിലും മതസംഘടനയി 

ലെ അംഗങ്ങളാണ്. ആനുപാതിക 

മായി ജനസംഖ്യാവര്ദ്ധനവിനേക്കാഗ 

സഭാംഗത്വംവര്ദ്ധിച്ചു. 

ക്രടാതെ മുമ്പെങ്ങും ചെയ്തിട്ടില്ലാത്ത 

തുപോലെ അമമരിക്കര ഇപ്പ്പോഗ മത 

മുകളിലുള്ള റെയ“നേഠിയോ പര്വത 
ത്തിലുള്ള ഫോന്തെ കൊളമ്പൊയില് 
ഒരു ചെഠിയ സന്പാസാശ്രമത്തിലേ 
ക്ട ആചെറിയ സംഘം നടന്ന ക 
യഠിം പച്ചപിടിച്ച, സസ്ൃശ്വാമള 

മായ, പ്രകൃതി ഹൃദയോല്ലാസകാരിത 
ന്നെ, ധാരാളും തരുവ്ൃന്ദങ്ങഗഗ പർവ 
ത പാരശ്വങ്ങളിരു പടന്നു പന്തലിച്ചു 
വളുരുന്നുണ്ടു'. ബീച്ചും ഐലക്സും 
മരങ്ങഗ ഇടതു൪ന്നു കാണാം. 

സന്പാസാശ്രമത്തിനുതൊട്ടടുത്തായി 
മേരിമാഗലനയുടെ' ചാപ്പലുണ്ടു. ഏ 
താനും വര്ഷം മുന് ഫ്ഠാന്സിസ് 
സ്വന്തകരങ്ങഗകൊണ്ടു നിര്മ്മിച്ച 
താണത്തര്, സ്ഥാനത്യാഗാനന്തരം ഈയ 
വഴി വരുമ്പോഴ്ചം ആകൊച്ചു ചാപ്പല് 
അദ്ദേഹത്തിനു സ്വാഗതമരുളി. പ 
ണ്ഡിതനായ സ്റ്റേയറിലെസീസറവും, വി 
ദഗ ദ്ധ ലേഖകനായ ലിയോഴും 

ക്രടെയയണ്ടു”, സ 
ഹോദന്മാര വേണ്ടെന്നു പറ്ഞ്ഞു തിര 
സ്ത്ൃരിച്ച നിയമാവലിയുമായി, നിരാ 
ശകലരന്ന മനസ്സോടെ ആ പര്വത 
പാരശ്വത്തിലൂടെ മുകളിലേക്കു കയ 
ഠിപ്പോകുന്ന ഫ്ഠാന്സിസ് എന്തെ 
തുവികാരവേലിയ്യറങ്ങഗ നമ്മൃട്ടെ 
മനസ്സില് ഇളക്കി വിടുന്നില്ല, 

ടി 

കാജ്യയങ്ങഗക്കു്” ധാരാളം പ്പണം സം 
ഭവനചെയ്യുകൊണ്ടെിരിക്കുന്നു; പൃതുതാ 

യി അനേകം പളളികള് ഉണ്ടായ 

ക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നു. പള്ളിപണി മുന് 
കാലത്തെ എല്ലാ ഗെക്കേര്ഡൃയ,കള്ളെയും 

ഭേദിച്ചിരിക്കുന്നു. പട്ടക്കാരുടെ എണ്ണ 

വയം ഗണ്യമായി വര്ദ്ധിച്ചിട്ടണ്ടു . സ 

ം ണ്ഡ്വേസ്ത്രുശ ചിദ്വാര്ത്ഥികളുടെ സം 

ഖ്ൃയും ഇതുപോലെ ഇതിനു മുമ്പ് 

പെരുകിയിട്ടിലത്രെ. അമേരിക്കന് 
ഐകൃനാടുകള്ളില് 57124142 ഠോമ 

൯ കത്തോലിക്കരും, 99403,332 യ 
ഹുദന്മാരും 59500000 പരസ് ത്ൃ 
ഓര്ത്തഡോക് സുകാരും 20243109 
പ്ഗയ ക ത്തോലി ക്കരും (010 
ച്ല൦1108) 367018 പോളീഷ് 

നാഷനല് കത്തോലിക്കരും 039000 
ബൃഭ്ധമതക്കാരുംഉണ്ടു്. കഴിഞ്ഞ20 പ 
൪ഷമായി കത്തോലിക്കരുടെയും പ്രോട 

സ്ത്റനന൨കാരുടെയും സാംഖ്യ ഏതാണ്ടു 
തുല്യമായി അവശേഷിക്കുകയാണ്, 
പ്രോടട്, ൯റ൮കാരില് 89 ശതമാന 
വും ഒന്പതു പ്രധാന പിഭാഗങ്ങളില് 

ഉഗപ്പെട്ടിരിക്കുന്ന, 20 വിഭാഗങ്ങ 
ളിലായി ആകെ 18448621 ബാപ്പ് 
ഠഠിസ്ത്,കളു.ം 21 വിഭാഗങ്ങളിലായി 
11680,002 മെതഡിസ്റ്റു,കട്ട മുണ്ടു”. ലൂ 
തറന്സഭയിലെയും അംഗത്വം വ 
ളരെ വര്ഭ്ധിച്ചിട്ടുണ്ടു . 

(1956ലെ അമേരിക്കന് 
ച്സ് ഈയര് ബുക്കിരനിന്നും) 

മ് 

ചര്ച്ചവീക്കിലി വരിസംഖ്യ 
(എലപ്പോഴ്ചംമുന്ക്രര്) 
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ച൪ ചുട് 

പ്രുമലഖപ്പരുന0യ 
(ഒരു വൈദികന്) 

പരുമലപ്പെരുനാളിനെ സംബന്ധി 

പ ചില നിര്ഭ്ദേശങ്ങഗ മാർ പ 
ത്രാസ് ഒസ്പുത്തിയോസ് തിരുമേ 

.നിയൂടെയായി കഥിഞ്ഞ ലക്കും ചരച്ചു 
വീക്കിലിയില് പ്രസിദ്ധപ്പെടുത്തിക്കു 
ണ്ടും അതു വായിച്ചപ്പോഗ ഒരു ദൂക് 
സാക്ഷിയെനിലയില് എനിക്കു കാ 

നുവാനും അറഠിയുവാനുമിടയായിട്ടുകൂള. 

വസ്മുതകള് മുന്നിവൃത്തി ചില കായ്യ് 
ങ്ങഗ ക്രടെ പ്രരത്വിപാദിക്കുന്നതു ച്ര 

യോജുനകരമായിരിക്കുമെന്ന വിചാരം 

മാത്രമാണു് ഈ ചെറുലേഖനം എഴു 

തന്നതിനു എന്നെഉദു,ക്തനാക്കുന്നതു”ം 
ഭാഗ്യസ്മരണകശക്കര് ഹനായപരു 

മലകൊച്ചുതിരുമേനി മലങ്കരജീവിച്ചി 
ടടുള വരില് അറഠിയപ്പെടിട്ടുള്ള. പ്രഥമ 

ഗണനിയനായ പരിശുഭ്ധനാണെന്നു 

കള തിനു യാതൊരു സന്ദേഹവുമില്ല. 

ആ വന്ദൃതിരുമേനിയുടെ ഭാതികാ 

വശിഷ് ടം നിത്വവിശ്രമം കൊള്ളു. 
ന്ന ആ വുണ്വയസ്ഥലം വിശ്വാസികളാ 

യ പലക്കും ഒരു തിീത്ഥാടനകേന്ദ്രമാ 
ണ്. ആണ്ടുതോ൮വം കൊണ്ടാടപ്പെട്ട 
ന്ന ചെരുനാഗദിവസങ്ങളില് അവി 
ടെ തടിച്ചുകുടടന്ന വമ്പിച്ച ജനക്രുട 

ത്തില് ഭൂരിഭാഗംപേരും ആഒരു ബോ 
ധത്തിലായിരിക്കണം അവിടേക്കു നീ 
തരാകുന്നതു , എന്നാല് എത്തുകൊ 

ണ്ടോ അതിനനുസരണമായ ഒരന്തരീ 

ക്ഷം_അതേ ശാന്തവും ഭക്തിനിര്ഭ 

രവൃയമായ ഒരന്തരിക്ഷം_അവിടെ ദ 

൪ശിക്കുവാന് വളരെ പ്രയാസമായിട്ടാ 
ണ് ഒരനുഭവസാക്ഷിയായ എനിക്കു 

ബോഭ്ധ്യപ്പെടിട്ടുളമത. അതിനന്െഠ 
ചില വശങ്ങളേപ്പഠഠി ബഹു, മാനേ 

ജരച്ചനുമായി ഞാന് ഒരവസരത്തില് 

ചര്ച്ച ചെയ്തപ്പോഗ അദ്ദേഹം ആവ 
ക കായ്യങ്ങളില് നിസ്സഹായനാണെ 
ന്ന് എന്നോടട പഠയുകഷുണ്ടായിം ഉദാ 

ഹരണമായി ഒന്നു രണ്ടു കായ്യത്ങഗര ഉ 
ദ്ധരിച്ചുകൊക്ളു.ട്ടെ, 

ദിപരുനാളില് സംബന്ധിക്കുന്നതി 

നായി ആഗതരാകുന്ന ബഹു, വൈദ് 

കക്കെല്ലാം അവിടെ ഭക്ഷണസാകയ്യം 
നല്കുന്നുണ്ടു”, അതിനായി ഭക്ഷണ 

ശാലയില് എത്തുന്ന ബഹു. അച്ചന്മാ 
രുടെ പര്ത്തനാരിതി സുഠിയാനിസഭ 
യിലെ ശിക്ഷണരാഹിത്വത്തിന്േഠ 
യം നിയന്ത്രണമില്പായ' മയയടേയും മകു 
ടോദാഹരണമാണു്ം എല്ലാവരും ഇ 
ആന്നു ഇലയിട്ടു ഭക്ഷണം വിളമ്പിത്തു 

ടങ്ങിയാല് ആദ്വമേ ഗ്രേസു പായുന്ന 

തിനുള്ള സരന്ദയ്യപിണക്കവും ബഹള 

, വും കണ്ടാല് എന്തിനാണു.” ഈ ഗ്രേ 

സു പഠയുന്നതെന്നു ചിന്തിച്ചുപോകും. 

ഭക്ഷണം അവസാനിച്തുടങ്ങിയാത് 

തീരുന്നവര തിരുന്നവര ഏഴ്ഠന്നേഠവു 

പോകുന്നതുമൂലമുമമ അലങ്കോലം അ 

നുഭവിച്ചഠിയേണ്ടതാണ്ട് ഭക്ഷണ 
സമയത്തു വന്ധ്യതിരുമേനിമാരിലാരതെ 

ങ്കിലും ക്രടെ സന്നിഹിതരായിരിക്കു 

ന്നതു” ഉചിതമായിരിക്കുമെന്നു” ഒരവ 
സരത്തില് ഒരു തിരുമേനിയുടെ അടു 

ക്കല് ഞാന് തന്നെ അറിയിച്ചിട്ടുകുക 

താണു . 
ദേവാലയത്തിനുള്ളില് 

ആരാധനകളില് ഭംഗിയായി 

യായി പടങ്കുകൊള്ളുന്നതിനു 
വൈദികരില്പോലും പലരും യാ 

തൊരു ശ്രമവ്യം നടത്താഠില്ല. അല്ലം 

ഭൂരെ മാഠിനില്ക്കുന്നവക്ക് ഒരു ആര 

വം മാത്രം കേശക്കാംം പ്രദക്ഷിണ 
ത്തിനിഠങ്ങുന്ന അവസരത്തില് സന്നി 
ഹിതരായിട്ടുളള നമ്മ,ടെ ബഹു. വൈ 
ദികരെങ്കിലും അതില് നിയന്ത്രണ 
ബോധത്തോട്ടം ഭക്തിസമേതവും പങ്ക 
കൊണ്ടിരുന്നു വെങ്കില് അതു” അത്മാ 
യരായ ശേഷമുള്ള വക്ക് എത്ര വലി 
യ മാരഗ്ഗദ൪രശകമാകുമായിരുന്നു എന്നു 

നടക്കുന്ന 

ഭക്തി പ്പെടുന്നുണ്ടോ? 
ബഹു, 

തുലാം 19 

ഞാന് വാഞ്ചിച്ചിട്ടുണ്ടു. പ്രദക്ഷിണ 
ത്തിനു” *ഇട്ടുകെട്ടി"യിറങ്ങുന്നതിന് 
മൂപ്പന്മാരായ അച്ചന്മാര് തമ്മിലുണ്ടാകാ 

റുള്ള മത്സരവ്യം കണ്ടഠിയേണ്ടതാണു', 
എന്തിനു പാഠയുന്നു, അലങ്കോലത്തി 

നേഠയയം ശിക്ഷണമില്ലായ് മയുടേയും 
ഒരു നടനരംഗമാണു പരുമലപ്പലെരു 
നാളിനെ പല വശങ്ങളും എന്നു പ 
മുടടന്നുവയക്ഷം അതു്” അതിശയോക്തി 
യാക്ുമെന൦് എനിക്കു തോന്നുന്നില്ല, 

പൂണ്വശേ ഭാകനായ ആ പന്ദ്യതിരു 

മേനി ഇതെല്ലാം കണ്ടുകൊണ്ടു എന്തു 

ചിന്തിക്കുമോ? 
പെരുനാളിനു തലേദിവസം രാത്രി 

'യില് സുവിശേഷപ്രസംഗങ്ങശ ഒരു 
സാധാരണചടങ്ങായി തീരന്നിട്ടുണ്ടു. 

എന്നാല് ആ , പ്രസംഗപരിപാടി ക്ര 

മികരിക്കുന്നതിലും പ്രാസംഗികരെ ക 
ണടുപിടിക്കനതിലും എന്തുമാത്രം ചി 

നത്തയൃം പ്രാത്ഥനയും  വിനിയോഗിക്ക 
ഏതായാലും ആ യ്ര 

സംഗങ്ങശ, തീര്ത്ഥാടകര് സാകയ്യമാ 
യി കേശക്കുന്നത്രിനും പ്രയോജനപ്പെ 
ടുത്തുന്നതിനുമുകള്. സാഹചയ്യങ്ങഗ അ 
വിടെ ലബധമാകുന്നില്ലെന്നാണു” എ 

നിക്കു തോന്നിയിട്ടുള്ള. ലേഖന 

ദൈര൪ഘ്യത്തെ ഭയന്നു” എന്തെങ്കിലും : 

ക്രൂട്ടതല് എഴുതണമെന്ന്” ഞാന് ത 
ല്ക്കാലം ഉദ്ദേശിക്കുന്നില്ല. 

എന്നാല് ഒരു കായ്യംക്രടെ ച്രസ്പാ 
വിക്കണമെന്നു് ഞാന് ആഗ്രഹിക്കുന്നു. 
നമ്മൃടെ പെരുനാളകളെ സംബന്ധി 

ച്ചിടത്തോളം പരുമലപ്പെരുനാഗ ഒരു 

൭.൧5 ൭ കടട ക്-ആ 

പ്ല 

ബ്രാഞ്ചുകം. ശമ ൭ 
കോന്നി, മാന്നാര്, പുതുപ്പള്ളി; 

ഏജന്൯ന്സികരാ. ആലുവാ, അതിരമ്പുഴ, ൫ ബോംബെ, ന് 
കൊച്ചി, കോഴിക്കോട്ട്, കല്ക്കട്ടാ രായ; കണ്ണൂര്, ഈറോഡ് , 

ഹ്റൈദ്രബാദു” , ഫെയാര്൪ര്ഫീല്ഡ്, 

കോഴഞ്ചേരി, കായംകുളം 

സ്പ” ഓഫ” മശെക്കുന് ലിമിററഡ് 
(1919-ല് സ്ഥാപിക്കപ്പെടതു്) 

ആലപ്പൂഥ, അമ്പലപ്പുഴ, 

ചെങ്ങആൂ൪, എടത്വാ, എറണാകുളം, ഹരിപ്പാട്ട്. കോട്ടയം, കുമരകം 
പുഠമഠഠം, പാമ്പാക്കുട, തിരുവല്ലാ, 

തലയോലപ്പഠമ്പു, തിരുപനന്തപുരം. 

കാഞ്ഞിരപ്പള്ളി, 

മൂവാറവുപുഴ, മംഗലാപുരം, മധര, മൈസ്മൂ൪, മാവേലിക്കര, മദ്രാസ്സ്, 
നാഗര് കോവിത, നാഗപ്പ൪, നയൂഡഹി, പാലാ, പത്തനംതിട്ട, പാലക്കാ 

ട്ട; പീരുമേട്ട”, സെക്കന്ദ്രബാദു; ചേത്തല, കൊല്ലം, റാന്നി, സേലം, 
തിരുനല്വേലിം തൃശ്ശിനാപ്പള്ളി; 

വൈക്കം, വെല്പൂരൃവണ്ടിപ്പെരിയാര്ം 
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അരൂര്, ചങ്ങനാശ്ശേരി, 

കോതമംഗലം, കുത്തിയതോട്”, 

മൂന്നാ, മുണ്ടക്കയം, 

തൊട്ടപുഴ, തൂത്തുക്കുടി, തൃശൂര്, 

ചായം 

൩.7൩. 



"പഠയ്യന്നും നാം പര്വ്വതങ്ങളിലേക്കു 
നമ്മടെ കഴഷ്ണുകളെ ഉയത്തുമ്പോശ, 
എന്താണു കാനെന്നതു. പർവ്വതനിര 

ഒക്ടോബര് 30 ചര്ച്ചുവിക് ലി 

പ ര്വ്ൃതങ്ങറാ 
ദൈവത്തിന്െറ ശക്തിയെ വിളംബരം ചെയ്യുനു. 

പ൪പ്പതങ്ങഗ എല്ലായ്പ്പോഴും മ 
ഹത്തായ ഒരു കാഴ” ചതന്നെയാണു'. 
വൃക്ഷങ്ങഴകൊണ്ടോ മഞ്ഞകൊണ്ടോ 
മൂടിയ പര്വ്വതാഗ്രങ്ങഗാ നമ്മില് ആ 
ശ്ചയ്യയവും ആദരവും അങമ്കരിപ്പിക്കുന്നു. 
യേശുക്രിസ്കു പ്രാത്ഥിക്കുന്നതിന്ദവേണ്ടി 
പല തവണ മലമുകളില് പോയതാ 
യി നാം വി: വേദപുസ്ുകത്തില് വാ 
യിക്കുന്നും അദ്ദേഹം മലകളെ നസ്ന്നേ 

ഹിച്ച. 
ഈ പപ്വതങ്ങശ ആരുടെ വകയാ 

ണ്“ അവ ദൈവത്തിനെ വകയാ 
ണ്. ദൈവം അവയെ സൃഷ്ടിച്ച. 
ദൈവം അവയെ സ്നേഹിക്കുക യയംചെ 
യ്ക്ന്നു. അതുകൊണ്ടു് യേശുക്രിസ്തു 
പ്രാരത്ഥിക്കുന്നതിനുവേണ്ടി മലമുക 
ളില് പോയതിലാശ്ചയ്യപ്പെടാനില്ല, 
എനിക്കു സഹായം വരുന്ന പരവ്വത 
ങ്ങളിലേക്കു ഞാന് എന്രൌ കണ്ണുക 
ളെ ഉയത്തൃമെന്നു സങ്കിത്തനക്കാര൯ 

കളില് അണിയണിയായി ഉഠച്ചിരി 
കടന്ന വുലിയ പാഠകഗ കാണുമ്പോശ 
നാം ദൈവത്തിന്െറ ശക്തിയെപ്പ 
9ഠി ചിന്തിക്കുന്നു. ഒരു പര്വ്വതത്തോ 
$ തുലനം ചെയ്യുമ്പോഗ മനുഷ്യരായ 
നാം എത്ര ചെഠിയവരും ബലഹീന 
രമാണ്. പവ്വൃത ശൃംഗങ്ങളില് ക 
യവുന്നതിന്ദദ്യമിച്ച എത്രയോ മനുഷ്യ 
രാണ” അവരുടെ ജീവിതം ബലികഥി 

പ്യത്വസൃതയല്ല. ഏതു ദദേവാലയത്തി 
ലും രീതികഗ മിക്കവാവ൮ം ഇതുതന്നെ 
യാണു” പെരുനാളുകളില് സംബ 
ന്ധിച്ച് അനുഗ്രഹങ്ങള് പ്രാപിക്കുന്ന 

4 തിനു ഭക്തജനങ്ങളെ ക്ഷണിച്ചുകൊ 
ണ്ടു പരസ്വങ്ങഗ പത്രങ്ങളില് കാ 
ണമ്പോഗ കമൃൂണിസ് റ൮ഭാഷയിരല് 

 *അക്ത്തരായ ആളുകളെ.ചൃഷണം ചെ 
യ്ന്നതിനുക്കൂറഅവസരമെന്ന നിലയി 
ല് കവിഞ്ഞു പെരുനാളുകളെപ്പഠഠി 

നമ്മ,ടെ ആളുകഗിക്കു വല്ല ദ൪ശന 
വും ഉണ്ടോ എന്ന്” ഞാന് ശങ്കിചിട്ടു 
ണ്ടും ഈ വക ദുഷിച്ചരീതികശക്കു് 
എന്നു” ഒരു വ്യതിയാനം വരും? 

പചെരുനാളകളേപ്പഠറി ചിന്തിക്കു 
മ്പോഗ ആ ഒരു ചിന്തയാണു” എന്െഠ 
മനസ്സില് പപലപ്പവോഗ്ഗം ഉയര്ന്നവരു 
ന്നതു. 

ചിട്ടുകളതു. ചെഠിയ മനുഷ്യരായ 
നാം പരപ്വതങ്ങളെ സൃഷ്ടിക്കുന്നില, 

ബലവാനായ ദൈവത്തിനെഠ ശക്തി 
യാണതിനെ സ്തൃഷ്ടിച്ചതു്,. ജോണു 
ഠാന്ഡോശഫ് എന്ന മഹാനായ ഒര 
മേരിക്കന് ഒരു ശഗിരിമുകളില് നിന്നു 
കൊണ്ടു” സ്വ ഭൂത്വനോടിപ്രകാരം പ 
യുകഴയണ്ടായിം ദൈവമില്ലെന്നു ആ 
രെങ്കിലും നിന്നോടട പഠയയകയാണെ 
ങ്കില്, നീ അവരോട്ട് ഈ പര്വ്വത 
ങ്ങഗ സൃഷ്ടിക്കുന്നതിനാര്ക്കു കഥിയു 
മെന്നു ചോദിക്കുക?” 

നാം പര്വ്വതങ്ങളിലേക്കു നോക്കു 

മ്പോഗ ദൈവം നമ്മെ സംരക്ഷിക്കു 
വാന് -ശക്തനാണെന്നുളള ബോധം 
നമുക്കുണ്ടാകുന്ന. ദൈപം താന് സ്പ 
ഷ്ലിച്ച പര്വ്വതങ്ങളെ സ്നേഹിക്കുന്നു; 
എന്നാല് ദൈവം നമ്മെ അതിലുപരി 
യായി സ്ന്നേഹിക്കുന്നുവെന്നു നാം മന 
സ്ത്റിലാക്കണംം ലോകത്തിലുകള സകല 
പരവ്വതങ്ങളെക്കാളം ഒരു മനുഷ്വാത് 
മാവു വില പിടിച്ചതാണ്. ഒരു പര 
'പൃതത്തിനു ദ്ദൈപ്ത്തോടട സംസാരി 
ക്കുവാന് സാഭ്ധ്യമല്പ. മനുഷ്വനു മാ 
ത്രമേ കഥിയുകയുള്ളൂ, പര്വ്വതങ്ങളുടെ 
ശക്തനായ ഒദൈവം തന്നെയാണ് ന 
മ്മടെ ദൈവവും, 

ദൈവത്തിന്െറ ശക്തിയും പ൪ 
പൃതങ്ങട്ടടെ മനോഹാരിതയും കാണി 
ക്കുന്നതിനു വേണ്ടിയല്ല, പിന്നെയോ 
മനുഷ്വജാതിയെ സഹായിക്കുന്നതിനാ 
ണ് ദൈവം പര്വതങ്ങഗാ ഉണ്ടാക്കി 
യിരിക്കുന്നതു”. ദൈവം പര്വതങ്ങ 
ളെ നീക്കം ചെയ്തിരുന്നുവെങ്കില് ഈ 
ലോകം ഒരു മണലാരണ്വമായി അവ 
ശേഷിക്കുമായിരുന്നു. നീരാവി തടഞ്ഞു 
നിവൃത്തിയും മഞ്ഞുരുക്കിയയും മഴ നല് 
കി പരവതങ്ങഗ മനുഷ്യനെ സ 
ഹായിക്കുന്നും വന്പിച്ച നദികശ 
പര്വതങ്ങളില് നിന്നു പ്രപഹിച്ച താ 
ഴ് വരകളേയും നിമ്ന ഭൂവി ഭാഗങ്ങ 
ളേയും ഫലഭൂയിഷ്ടമാക്കുന്നു. പ്പ൪വ 
തങ്ങഗ അവയെ സൃഷ്ടിച്ച ദൈവ 
ത്തിന്െഠറ ശക്തിയെപ്പഠഠി നമ്മെ 
ഒരമ്മിപ്പിക്കുന്നതിനിടയാക്കട്ടെ* പ൪ 
വതങ്ങഗാ ചില നന്മകള് നമുക്കു ന 
ല്കുന്നതുപോലെ ദൈവം എല്ലാ നന്മ 
കുട്ടം അനുഗ്രഹങ്ങളും ജീവിതത്തില് 
നമുക്കു ദാനം ചെയ്യുന്നും ദൈവത്തിനു 
മാത്രമേ സ്വ൪ഗ്രഭാഗ്യം ദാനമായി നമു 
ക്ക നല്കുവാന് കഗിയ്കു 

ംദവലയം 

സെബസ്റ്റ്വന്, ക്രത്രപ്പള്കി 

മനുഷ്യസമൂഹം ശാന്തിക്കും സമാ 

ധാനത്തിനും വേണ്ടി അത്യ,ല്ക്കണ്ണ 
യോടെ ആരായുന്ന വൃജ്യവൂം ദിഖ്വവുയമാ 
യ മഹത് സ്ഥാപനം) 

നിരന്തരമായ ദു:ഖത്തിന്െഠയുയം അ 
ന്ത്യമില്പാത്ത നെട്ടവിരപ്പിന്െറയും 
അസഹനീയമായ നൈരാശ്വത്തി 
ണ്െറയും പരിഹാരസ്ഥാചനം!! 

സുന്ദരമായ പ്രതിക്ഷയും. ശോഭന 
മായ ത്വാഗമനോഭാവവും ലോക” ജന 
തക്കാലംബമാക്കി ഉയര്ന്നു നില്ക്കുന്ന 
നിത്വസൌധം!! 

ഒന്നിനു പിമ്പേ ഒന്നായി ശതക്കണ 
ക്കിനുവിശ്വാസികളെ സ്ന്റേഹത്തിന്െഠ 
യ്യം൬ സാഹോദര്യത്തിന്െറയ്യം ബഹുമു 
ഖങ്ങളായ സജീപതത്വങ്ങഗ ഉത്ബോ 
ധിപ്പിക്കുന്നതിന്്. 
അതെ ജീപിതത്തിന്െഠ മുല്യങ്ങ 

ളൂ. കടപ്പാടുകളും എന്തെന്നു സൃഗ്രഹ 
മാക്കവാ൯| 

ഭാവിയെ സംബന്ധിച്ചയര്ന്നു പൊ 
ങ്ങുന്ന അടഭിസ്ഥാനരഹിതങ്ങളായ ആ 
ഭൃഹങ്ങശക്കു്” സുപ്വക്തങ്ങളായ പി 
ശദീകരണങ്ങള് പ്രദാനം ചെയ്യുന്നതി 
നു” വേണ്ടി! 

അല്പം ഐഹികങ്ങളായ ഉയര്ച്ച 
ക്കം താഴ്ചക്കും പരിച്ചൂര്ണ്ണമായ നിശ്ച 
ലമായ വിരാമം കാടിക്കൊടുടക്കുവാന്!! 

മനുഷ്യ ജിവിതത്തിലെ അളുവഠഠ 
വൈരുദ്ധ്യങ്ങളെ എന്നേക്കുമായി നി 
ഷ്കാസനം ചെയ്യുന്നതിന്ന്.) 

ധനപ്രമത്തതയ്യടേയും, ആഡംബര 
ത്തിന്െഠയും നിസ്സാരതയേപ്പഠഠി ഉ 
ച്ചൈയ് സ്മൂരം ഉ ആഘോഷിക്കുവാന് 
ഒഓിവിതത്തിന്െഠ പരമപ്രധാനങ്ങളാ 
യ കര്ത്തവ്യങ്ങളെ വിശ്വാസികളില് 
കത്തിജ്വലിപ്പിക്കുവാ൯!] 
അതേ മായയില് ഭ്രമിക്കാതിരിക്ക 

ന്നതിനു വേണ്ടി മനുഷ്യ ജീവിതത്തി 
നന്െഠ അസ്ഥിവാരം സത്വത്തിനെഠയും 
സൌമനസ്വത്തിനെഠയും ദൂശ്വമായ പ്ര 
തീകങ്ങളാണന്നു ധരപ്പിക്കുവാ൯!!! 

ലവേദനയന്ുഭവിക്കുന്നവരേയയം ആന 
ന്ദം ആസ്വദിക്കുന്നവരെയ്യം ഒന്നു പോ 
ലെ ഭാവിയെത്തുഠിച്ചു നോക്കനതിനാ 
വശ്യപ്പെടടന്നു, ധനാഡ്വതക്കും മററു 
ഒള ലാകിക കഴിവുകശ്ക്കും അവിടെ 
സ്ഥാനമില്ല, എവിടെ ,..,.2 ദൃദ്പാല 
യത്തില്! 

കിം 
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11 (1/0 
ജര്മ്മനിയുടെ നവ്വേത്ഥാനം 

രണ്ടാം ലോകമഹാ യുദ്ധാനന്തരം 
ജരമ്മനിയിരു ശക്തി പ്രപിച്ചുവന്ന 
ഒരു അത്മായ പ്രസ്ഥാനവും, ജര്മ്മന് 
ജനതക്ക് നവോന്മേഷവും, പ്രത്വാശ 
യും നല്കുവാന് സഹായിച്ച ഒരു ആ 
ഭ്ധ്യാത്മിക സംരംഭവും എന്ന നിലയി 

ല് കിരഷ് ഫഹെന്ടാഗു് (കിര്ച്ചന് 
ടാഗ് എന്നല്ല കിഷ് ഹെന്ടാഗു” എ 
ന്നാണ് ആ പദത്തിന്െറ ഉച്ചാരണം 
എന്നു ജര്മ്മന് ഭാഷ അറിയാവുന്ന 

ഒരു സ്നേഹിതന് ഞങ്ങളെ അറിയി 
ച്ചിരിക്കുന്നു.) ക്രൈസ്മപ സാക്ഷിത്വ 
ത്തെപ്പഠഠി നിസ്പ്രല്യമായ സംഭാവന 

യാണു് നരുകിയിട്ടുളളതു”. ആപ്പ 
സ്ഥാനത്തിനെഠ പശ്ചാത്തല സാഹ 
ചയ്യുങ്ങളെപ്പഠഠിയാണു” ഞങ്ങഗ ക 
ധിഞ്ഞ രണ്ടു ലക്കങ്ങളില് പ്രതിപാദി 
ചതു. ഏകദേശം ഒരു ൮കൊല്ല 
ങ്ങളായി അവിടെ നടന്നു വന്നിരുന്ന 

വേദപുസ്തക പഠനമാണ് അതിനു് 
അടിസ്ഥാനമിട്ടതെന്നും ഹാിഠഠ്ലഠി 
നെ യഹുദ പിദ്വേഷവും, യഫ്ഹൂദമ 
രദ്ദനവും, വേദപുസൃകത്തിലെ വാക്വ 
ങ്ങളുടെ വെളിച്ചത്തില് പല ക്രിസ്ധ്യാ 
നികളും വിക്ഷിക്കുവാന് തുടങ്ങിയെ 
നും ആ പച്രത്വേക രാഷ്രീയ സംഭവ 
വികാസങ്ങളെ എതിര്ക്കുവാന് വേദ 
വാക്വങ്ങളിരുക്രടെ ദൈവം അവരോ 
ട ആഞ്ഞോപിച്ചതായി അവക്ക ബോം 
ഭ്ധ്യം വന്നുയെന്നും, സര്വാധിപതിയാ 
യ ഹിഠഠ്ലവുടെ നയത്തെ എതിത്ത 
തിന് അനേകം വിശ്വാസികമം തട 
കത പ്വാളയങ്ങളിലെ നികഷ്ടരരപിഡ 

ചരച്ചുവിക്ക് ലി 

നങ്ങശക്കു വിധേയമായെന്നും., അങ്ങ 
നെ സത്ധത്തിനും നീതിക്കും വേണ്ടി 
ധീരതയോട്ടക്രടി മവൃത്തുനില്ക്കുവാന് 
സാധിച്ച പല ക്രിസ്പ്യന് സഭാംഗങ്ങ 

ളാണ് കിരഷ് ഹെന്ടാഗ് പ്രസ്ഥാന 
ത്തിനെഠറ നേതൃത്വം വഹിക്കുന്നതെ 
ന്നും നാം കണ്ടും ഈ പ്രസ്ഥാനത്തി 
നൌ ഒരു പ്രത്വേകതയായി ആദ്യഘട്ട 
ങ്ങളില് കാണുവാന് തുടങ്ങിയതു് അ 
വിടവിടെയായി ഉദയം ചെയ്തു പ്രോട്ട 

സ്റ്റ൯൨൮ അക്കാഡമികഗശ ആണ്. അ 

ക്കാഡമികഗ എന്നുപഠഞ്ഞതുകൊണ്ടു് 
വിദ്വാഭ്വാസപരമായി ഏതെങ്കിലും വി 

ഷയത്തില് വിജ് ഞാനം നല്കുന്ന 
സ്ഥാപനങ്ങഗ എന്നു ഇവിടെ ധരി 

ക്കേണ്ടതില്ല. ഒരേ ജോലിയില് പെ 

ട്ടവര ഒരുമിച്ചക്രടി അവരുടെ ജോ 
ചി എങ്ങിനെ നിരവഹിക്കണമെന്നാ 
ന് ബൈബിശഗ നിര്ഭ്ദേശിക്കുന്നതെ 
നു” പഠിക്കുകയും ചിന്തിക്കുകയും പ്രാ 
ത്ഥിക്കുകയും ചെയ്യുന്ന വിവിധസമൂഹ 
ങ്ങളെയാണു” ഇവിടെ അക്കാഡമിക 
ഗാ എന്നു് അരത്ഥമാക്കുന്നതു. ഡോക്ട 
൪മാ൪ ഒരുമ ച്ചക്രടി അവരുടെ രാഗി 
കളോ എത്രമാത്രം സുവിശേഷസത്വയ 

ങ്ങളെ പ്പഠഠി പഠയുവാനും ഉപദേശി . 

ക്കുവാനുമാണു” ഉദ്ദേശിക്കപ്പെടിട്ടുളള 
തെന്ന് അവര് ചര്ച്ചചെയ്യും. തൊഴി , 

ലാളി സംഘനേതാക്കന്മാര ക്രുടി തൊ 

ഗില് മുടക്കങ്ങഗഗ മുതലായവ നടത്തു 
മ്പോഗ ക്രിസ്മീയപ്രമാണങ്ങളുടെ ലം 
ഘനം അവയില് ആവിരഭവിക്കുന്നു 
ണ്ടോ എന്നു ആരായും, പത്രപ്രപത്തക 
ന്മാരുടെ അക്കാഡമിയില് പ്പൊതുജു 

നാഭിപ്രായ രൂപവല്ക്കരണത്തെയും 

ക്രിസ്പ്യന് തത്വങ്ങളെയും പഠഠി പ്ര 
തിപാദിക്കും, അങ്ങനെ വിവിധ ജീ 

വിത സരണികളില് പെടടുവര അവ 

രുടെ ജീവിതവും ജോലിയും, മതവും 

തമ്മില് ബന്ധപ്പെടടത്തിത്തുടങ്ങിം അ 

ങ്ങനെ ജര്മ്മന് സഭകളിലെ സജീവ 
മായ ഒരു പ്രസ്ഥാനമായി ഈഅക്കാഡ 

മികഗ രൂപം പ്രാപിച്ച. വേദപഠന 
ത്തിലാണ് ഈ പ്രസ്ഥാനത്തിന്െഠ 
വേരുകഗ ഉറപ്പിച്ചിരുന്നത്ര്, ജര്മ്മ 

ന് പുരോഹിതന്മാരുടെ നേതൃത്വവും 
സഹകരണവും ഈ സംരംഭത്തി 

നുണ്ട്. യുദ്ധാനന്തരപരിത സ്ഥിതിയി 
ല് ജര്മ്മന് ജനത അഭിമുഖികരിച്ചു 

കൊണ്ടിരുന്ന രണ്ടു മഹാ പ്രശ്ന 
ങ്ങഗ, വിഭജ്മിത ജര്മ്മനിയും അഭയാ 
രത്ഥി വൈഷ്യമ്യങ്ങളുമാണെന്നു കഴി 
ഞ്ഞ ലേഖനത്തില് പ്രസ്മാവിച്ചിരുന്ന 
ല്ലോ. ഈ രണ്ടു പ്രശ്നങ്ങളും അഭി 
മുഖികരിക്കാന് കിര്ഷ്ഛഹഫെന്ടാഗു 
പ്രസ്ഥാനം ഒക്രൈസ്വ ചൈതമ്പും 
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പ്രദാനംച്െയ്യുകൊണ്ടിരിക്കുന്നു, 1050 
ല് എസ്സന് നഗരത്തിലും 1951-ല് ബ 
൪ലിനിലും, 1022-ല് സ്റ്റട്ഗാരട് ന 
ശഗരത്തിലും 1953-ല് ഹാംബര്ശിലും 
കഥിഞ്ഞകൊല്ലം ലീപ് സിഗിലും വ 
ച്ച നടന്ന വാരഷിക മഹഃ സമ്മേളന 

ങ്ങഗാ ഈ പ്രസ്ഥാനത്തിന്െഠ ശക്തി 
യെ കാണിക്കുന്നു, ഠഷ്വയന് നിയന്ത്രണ 
ത്തിലുകൂള ജര്മ്മന് പ്രദേശത്തുഭള ഏ 
ഠവും വലിയ നഗരമാണ് ലിപ്പ് സി 

ഗു”. ആവലക്ഷം ജര്മ്മന്കാര് പശ്ചി 
മ ജര്മ്മനിയില് നിന്നും "പൃ൪വ ഒ 
രമ്മനിയില് നിന്നും അവിടെ തടി 

ചൂക്രടിയെന്നും, നിരന്തരമായി പെയ്തു 
കൊണ്ടിരുന്ന മഥയയുടെ അസാകയ്യുങ്ങ 

ങ്ങഗ ശാന്തമായി സഹിച്ചുകൊണ്ടാ 
ണ് അവര് ആ സമ്മേളനം പത്തി 
യാക്കിയതെന്നും പഠറയുമ്പോഗ ആച്ര 
സ്ഥാനത്തിന്െറഠ ശക്തിയും ശിക്ഷണ 
നിഷയും എന്തുമാത്രമുണ്ടെന്നു മനസ്സി 

ലാക്കാംം പൃഛരവജരമ്മനിയില് ഇങ്ങു 

നെയൊരു സമ്മേളനം നടത്തുകയെ 
ന്നതു” അത്ര ക്ഷിപ്രസാദ്ധ്യമായ കായ്യ 
മല്പം ജര്മ്മന് സഭയിലെ യുവജന 
പ്രസ്ഥാനങ്ങള് പൂര്വ ജര്മ്മന് ഗവ 
൪മെ൯൨൮ നിരോധിച്ചിട്ട്” ഏകദേശം 
ഒരു കെല്ലേം കഥിഞ്ഞശേഷമാണു 
ലീപ് സിഗ്" സമ്മേളനം നടന്നതു. 
യുവജനങ്ങളുടെ സ്ഥിരീകരണ ശുശ്ര. 
ഷകഗ അവിടെവച്ചു നടത്തിയതു” ക 
ഠിനമായ അധികൃത വിരോധത്തെ 
നേരിട്ടുകൊണ്ടാണ്. സഭയും രാഷ്ട്രവും 
തമ്മില് വന്തോതിലുള്ള പരീക്ഷണം 

തന്നെ അവിടെ നടന്നും എന്നാല് സ 
ഭവിജയിക്കയാണുണ്ടായതു”ം സഭാനേ 
താക്കന്മാരുടെ ശബ് ദമല്പ അവിടെ 
ഉയരന്നതു'. ജനങ്ങളുടെ ശബ്ദം 
ക്രിസ്യ്യന് പ്രമാണങ്ങളാൽ പ്രചോദി 
തരായ ഒരു വമ്പിച്ച അത്മായ ജനത 

യുടെ ശബ്ദം അവിടെ മാഠെറഠാലീ 

കൊണ്ടും കേവലം ഒരു രാഷ്ട്രീയ പ്ര 
സ്യാവനയല്ല അവിടെ നടന്നതു”. സു 
ദീരഘമായ വേദപഠനത്തിനന്െഠ ഫല 
മായി രൂപമെടുത്ത സുദൂഡ്ധമായ നീ 
തിബോധത്തിന്െഠ ബഹിര് സ്ഫ, , 
രണമായിരുന്നു അതു'. ലീപ് സിഗ് 
സമ്മേളനം കഴിഞ്ഞ ഈ പ്രസ്ഥാന 
ത്തിന്െഠ പ്രസിഡണ്ടായ ഡോക്ടര് 
വേണ് താഡന്, ട്രീഗ്ലീഫ് മുതലായ 
നേതക്കന്മാര പ്രതിപ൪ഷം ഇങ്ങനെ 
യൃള്ള വമ്പിച്ച സമ്മേളനങ്ങഗ നടത്തു 
നനതിന്െഠ ഭാരത്തെ പ്രരിഗണിച്ച്” 
ഇനിയും 1956-ല് ഫ് ഠാങ്ക്ഫ൪ട്ടില് 
വച്ചു മഹാ സമ്മേളനം നടത്തിയാല് 
മത്രിയെന്നും 1999-ല് പ്രാദേശികമാ 
യ അടിസ്ഥാനത്തില് ചെഠിയ സമ്മേ 

ി 

1 

എം എത് 



ിി 

[8 ക'”ടോബര് 30 

ഉനങ്ങഗ നടത്തിയാല് മതിയെന്നും 
തീരുമാനിച്ചിരിക്കുകയാണു. ഈ പ്ര 
സ്ഥാനം കൊണ്ടുള്ള ശാശ്വതമായ പ്ര 
യോജനങ്ങഗ ലഭിക്കണമെങ്കില് ചെ 
രിയ സമ്മേളനങ്ങശക്കാണു് ക്രട്ടതല് 
സാകയ്യമുമ്ള തെന്നും അഭിപ്രായമുണ്ട്. 
അങ്ങനെയുള്ള ഒരു പ്രാദേശിക സ 

മ്മേളനം കഴിഞ്ഞ ഭൂലൈ മാസം മു 
തല് 106 വരെ ഡൂയിസ് ബര്ഗ് ന 
ഗരത്തില് വച്ചുനടന്നും വ്യവസായ 
ശാലാ ജീവിതവും, സഭയയം തമ്മില് 
വലിയ ബന്ധമില്ലാതെയാണല്ലൊ ക 

ഗിഞ്ഞുക്രട്ടന്നതു”ം അതുകൊണ്ടു് 
വ്യവസായിക പ്രാധാന്യമുടഭ ഒരു ന 

ഗരത്തില് വച്ചു ഈ പ്രാദേശിക സ 

മ്മേളന പരിക്ഷണം നടത്തുവാന് നേ 
താക്കഗ തീരുമാനിച്ചു. വളരെ വിജ 
യകരവും ആശാവഹവുമായ ഒരു സ 

' മ്മേളനമായിരുന്നു അതു. പ്രാദേശികാ 
ക്കിസ്ഥാനത്തില് നടത്തിയ സമ്മേള 

നത്തില് 50000 പേര് സംബന്ധിക്ക 
യുണ്ടായി, ഒരു ദേശീയ സമ്മേളന 
ത്തിന്െറ പ്രാധാന്വവും, വലിപ്പവും 
ആ സമക്മേളനത്തിനുണ്ടായിരുന്നും ജു 

മ്മന് ജനതമാത്രമല്പ ലോകത്തില് മ 
ഹാപ്രശ് നങ്ങഗ കൈകായ്ക്യം ചെയ്യു 
ന്തു. അമേരിക്കയിലും ബ്രിട്ടനിലും 
ഇന്ഡ്വയിലും, ആഫ്റിക്കയിലും, 
പ്രതിദിന ജീചിതത്തില് ലൌകിക 
പ്രശ് നങ്ങഗ ക്രൈസ്പവ ചൈതന്യ 
ത്തിന്െഠ പശ്ചാത്തലത്തില് പരി 
ഹാരം. കാണുവാന് കാത്തുനില്ലയണ്ടു്, 
മലങ്കര സുഠിയാനി സഭയ്ക്കും പലതും 
ഈ്ടപ്രസ്ഥാനത്തില് നിന്നു പഠിക്കാനു 
ണ്ട്. പ്രായോഗികമാക്കാനുണ്ടു, ഡൂ 
യിസ് ബര്ഗ് സമ്മേളുനത്തെപ്പഠഠി 
കര്ൂടെ അടുത്ത ലേഖനത്തില് പ്രതിപാ 
ദിപ്ശേഷം ഈ ലേഖന പരമ്പര അ 

വസാനിപ്പിച്ചുകൊള്ളം 

പരുമലപ്പെരുനാളം തിരുമേനി 
യൃടെ നിര്ദ്ദേശവും 

നിം വംദി. ശ്രീ. മാര ഒസ്യാത്തി 
യോസ് മെത്രാപ്പോലീത്താതിരുമേനി 
അയച്ചുതന്ന ഒരു ചെഠിയ കുഠിപ്പ 
ഞങ്ങഗ കഴിഞ്ഞ ലക്കത്തില് പ്രസി 
ദ്ധപ്പെടുത്തിയിരുന്നു. പെരുനാശ 
എന്നു കേട്ടാല് ഉത്സവത്തിനെഠ 
െഠാരു വകഭേദമെന്നല്ലാതെ അതു” 
ഭക് തിപ്രകടനത്തിനോ, ധ്വാനത്തി 
നോ ഒന്നും കഭ്ദേശിക്കപ്പെടിട്ടുള്ള താ 
ണെന്നു ആരും ധരിച്ചവച്ചിടില്ല. പ 
മലപ്പെരുനാളിനെപ്പഠഠിയയം അതില് 
നിന്നു” ച്ൃത്വസ്മമായി ആരും ധരിച്ചി 
ക്കില്ല. ധരിക്കണമെന്നു ഉള്ദേശിച്ചിട്ടു 

. വൃത്യയാസം 

ചര്ച്ചുവിക് ലി 

മില്ല. പഴഞ്ഞിപ്പള്ളിയിലെ "പൂരം? 
കഴിഞ്ഞാല് ഉഠക്കമിളച്ചിരുന്ന മുന 

ഷ്ൃയര ഉറങ്ങുകയല്ലാതെ രാവിലെ 

പകകിയില് കുരബാന അനുകഷ്ടിക്കു 

മ്പോഗ എങ്ങിനെയാണു” അവിടെ 
എത്തുക. ഉറക്കം തൂങ്ങി കുരബാന 
യില് സംബന്ധിക്കുന്നതിനേക്കാഗ ഉ 

റങ്ങുകയായിരിക്കും അവരുടെ ശരിര 

ത്തിനെങ്കിലും വിശ്രമം ലഭിക്കുന്നതി 

നു” ആരോഗ്യകരമായ മാരഗ്ഗം. അതു 

കൊണ്ടു” പെരുനാഗ ദിവസം പള്ളി 

യില് പോകണമെന്നും ആരാധനയി 

ല് സംബന്ധിക്കണമെന്നും മറ൮ം 

തിരുമേനി ' ഇപ്പോഗ നിര്ദ്ദേശി 
ചാല് ഒരു പൃതുമയായിട്ല്ലാതെ നില 

വിലിരിക്കുന്ന ധാരണകശക്കു അനു 
യോജ്യമാണെന്നു ആരും വിചാരിക്ക 

യില്പം ഓരോ പള്ളിപ്പെരുനാളിനും 

അതതിനേഠതായ ചില പ്രത്വേകതക 
തുണ്ടു. അവ കളഞ്ഞാല് അതു പെ 
രുനാളലപം പുതുപ്പള്കിപ്പലളിപ്പെരു 

നാഗ് എന്നു കേട്ടാല് അവിടെ അന്നു 
നടക്കുന്ന മൂന്നുന്മേല് കുര്ബാനയെല്പ 

ഠി ആരാണു ചിന്തിക്കുക. നേരച്ചവി 

ളമ്പും അച്പക്കുട്ടയ്ക്കും ഇറച്ചിക്കുട്ടഷ്ണം 

നടക്കുന പിടിയും വലിയും ചില 

മദ്യപാനികളുടെ ഉല്പാസകരങ്ങളായ 

പ്രകടനങ്ങളും ഇല്ലെങ്കില് ആ ആണ്ട 

ത്തെ ചെരുനാഗ, ചെരുനാളേ അ 
ല്ലെന്നാണു് ആളു.കശ മനസ്സിലാക്കു 
കം അങ്ങനെ പെരുനാളു.കളെപ്പഠഠി 

നിലവിലിരിക്കുന്ന ധാരണകശ്ക്കു 
വരത്തക്കചിധത്തില് 

തിരുമേനി ഒരു പുതിയ നിര്ദ്ദേശവു 

മായി വന്നാല് പെരുനാളിനു” ആള. 
ക്രടുകയില്പ. നേരച്ചവരവു കുഠയുംം 
എല്പാ ഞായഠാഴ്ചയും കാണുന്ന കുര്ബാ 
ന കാണാന് പരുമല്വരെ പോകണ 
മെന്നുണ്ടോ? പുതുപ്പള്ളിയിലും മണര്൪ 

കാട്ടും; ശകോതമംഗലത്തും, വടകരയു 

മൊക്കെ ആളുകശ തടിച്ചക്ൂടുടന്നതു് 
കു൪ബാന കാണാനാണോ? ഒരിക്ക 
ലുമല്പ, രാവിലെയുള്ള കുരബാനയ്ക്കാ 

ളില്ലെങ്കില് അവരതിനല്ല അവിടെ 
വരുന്നതെന്നും, അതിനേക്കാഗശ വിനോ 
ദകരങ്ങളായ കായ്യങ്ങഗക്കാണെന്നും 
ആണു മനസ്സിലാക്കേണ്ടതു”, പെരു 
നാളിനോടനുബന്ധിച്ച നടക്കുന്ന വെ 

ടിക്കെട്ടു കാണാനും. കുടയയം കുരിശും 

എല്പാമെടുത്തുമള പ്രദക്ഷിണം കാണാ 
നും. അവിടെ സരകയ്യത്തിനു വന്നു 
ചേരുന്ന സാമാനങ്ങഗ വാങ്ങിക്കാനും 
ഇടയ്ക്കു ഭക് തിതോന്നുന്ന ഒരവസര 
ത്തില് പള്ളിയില് കയി എന്നതോ 

അപകടമോ രോഗമോ വന്നപ്പ്പോഗ 
മനം ചുട്ട നേരന നേര്ച്ച ഒന്നു കുരി 

.സ്വീകായ്യമായി തോന്നുക. 

ഴ് 

ശുവരച്ചു, "ആകാശത്തിമുക്ളൂ, ബാ 
വായോ, ക്രടിയാല്ഒരു കൌഈമായോ 
ചൊല്ലി നിക്ഷേപിച്ചശേഷം വേഗം 

ഇറഠങ്ങിപ്പോരാനുമാണു'” പെരുനാളി 

ന്മ പോകുന്നതു”. അല്ലാതെ തിരുമേ 
നി ആവശ്യപ്പെടന്നതുപോലെ വിം 

കുരബാനഷ്ക്കും, ധ്യാനത്തിനും, ഭക്തി 
യ്ക്കും ശിക്ഷണപൂ൪വമായ ചെരുമാ 
റത്തിനുമൊക്കെ ആരും ചെരുനാളി 

നു പോകുന്നില്ല, തിരുമേനി അങ്ങ 
നെ ധരിച്ചുവച്ചിട്ടണ്ടെങ്കില് അതൊ 

രു തെഠഠിദ്ധാരണയാണെന്നമാത്രമേ 
സവിനയം അനുസ് മരിപ്പിക്കുന്നുളളു.. 
അല്ല. തിരുമേനി ആവശ്യപ്പെടുന്ന 

താണു” സാക്ഷാല് പചെരുനാളിന്െഠ 
ഉ ദ്േശമെങ്കില്, വളരെ വിഭിന്നമായ 

രീതിയില് പചെരുനാഗ ചടങ്ങുകഗ 
ഉുടച്ചവാ൪ക്കേണ്ടിവരും. ഭഗീരഥപ്ര 
യത്റം വേണ്ടിവരുന്ന ഒരു കായ്യമാ 
ണതു”. പ്രയത്നിച്ചാല് നടക്കുമോ 
എന്നും കണ്ടധിയണം. പീസ്ലീഗ് 
സമാധാനത്തിനുവേണ്ടി പ്രയത്നീ 
ചതുപോലെ പരാജ്യമടയുന്ന ഒരു 
സംരംഭമാണത്ുു”, തിരുമേനിയുടെ 
ആ ചെഠിയ കുഠിപ്പ് ഏതെല്ലാം വി 
ധത്തിലുകൂള വികാരങ്ങഗ ആണെ” പ 
ലരുടേയുയം മനസ്സില് സൃഷ്ടിച്ചിരിക്കു 
ന്നരെന്നു” മനസ്സിലായാല് തിരുമേനി 
തന്നെ ആ നിര്ദ്ദേശം പിന്വലിക്കു 
മെന്നാണു” ഞങ്ങള് പ്രതീക്ഷിക്കുന്ന 
തു”. കൊട്ടം ബഹളവും കുഠയ്ക്കുക 
യല്ല ക്രട്ടുകയാണു'” വേണ്ടതെന്ന് 
നിര്ദ്ദേശിച്ചാല് അതായിരിക്കും 

“കൊട്ടി 
ല്ലാത്ത പെരുനാശ എന്തു ചെരുനാളാ 
ണ്. വെവം പ്രോടസ്റ്റന്റുകാരെ 
പ്പോലെ പാട്ടും പ്രാത്ഥനയൃയമായി കഴി 
യുവാന് പുരാതനമായ സുറിയാനി 
സഭ തയ്യാഠാകുകയില്ല,? എന്നിങ്ങ 
നെയുള്ള പ്രതിഷേധശബ്ദം ” തിരു 
മേനി ആയതുകൊണ്ട് നേരിട്ടു കേശ 
ക്കയില്ലായിരിക്കാംം എങ്കിലും സാ 
ധാരണക്കാരായ ഞങ്ങ കേശക്കുന്ന 
വിമരശനങ്ങളാണവം പന്ത്രണ്ടു മണി 
കഴിഞ്ഞാല് അഞ്ചുമണിവരെ . നിശ്ശു 
ബ്ദമായിരിക്കണമെന്ന” സിമ്മനാരി 
മാനേജര് ഒരു നോട്ടീസ, പ്രസിദ്ധ 
പ്ലെടടത്തിയാല്, അതു് ആരും അത്ര 
കായ്യയമായി എടുക്കാന് സാദ്ധ്യതയില്ല, 
അതു നിഷ് ക്കരഷിക്കാന് മാനേജരും 
സന്നഭ്ധസംഘഅംഗങ്ങളും പരിശ്രുമി 
ചാല് അതുതന്നെ ഒരു സംഘട്ടനത്തി 
നു” ഇടയാകും. പെരുനാധ ചടങ്ങു 
ക് നിശ്ശൂബ'ദതയ്ക്കം, ശാന്തതഡ്ക്ൂം 
സഹായിക്കുന്ന വിധത്തിലല്ല, 
ക്രമികരിക്കപ്പെടിതിക്കുന്നതു”. അവ 
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ചര്ച്ചവിക് ലി 

ജീവനും വി്ദ്ധിയുമുള്ള ഏക റഫ 
(ഠവെ: ഡീക്കന്. എം, വി, ജോജ്ജു് .എം. എം എസ്., ടിം എം) 

പരിശുഭ്ധാത്മവു” തന്നില്തന്നെ ജീ 
വനും വിശുദ്ധിയയമാകുന്നും ജീപനി 

ല്വാതിരുന്ന ലോകത്തില് ജീവനുണ്ടാ 
ക്കിയവനും ഇന്നും വുതുജീവന് പ്രദാ 

നം ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്നവനും അ 

വനത്രെ. പെത്തെക്കൊസ്പ ചെരുനാ 
കിലെ പ്രഭാത പ്രമ്വോനില് സഭ ' ന 

ന്ദിചൂ൪വം സ് മരിക്കും പോടെ "*ഏ 
കഭാഷ സംസാരിച്ചിരുന്നവര് പല 
ജാതികളുടെ ഭാഷാഞ്ഞാനമുള്ള വരാ 

യിം വാക്കു് സാമര്ത്ഥ്യം ഇല്ലാതിരു 
ന്നവര് പ്രസംഗ ചതുരത പ്രാപിച്ചു. 
അന്ധബുദ്ധികഗ ആത്മവ്രകാശം കൊ 
ണ്ടു ശോഭിച്ചും പചിശ്വാസത്തില് പൂരണ്ണു 

ന്മാരല്പാതിരുന്നവര് ത്രിത്വവിശ്വാസം 
ഏറ പാഞ്ഞു, മീ൯പിടിത്തക്കാര് 
മനുഷ്യരെ പിടിക്കുന്നവരായിംംം കുല 

ശ്രേഷ്യതയില്ലാതിരുന്നവര് ആത് മനി 
വാല് ശ്രേഷ്ടക്ലന്മാരായി. ഇതി 

നെല്ലാം കാരണം ജീവദാതാവായ പ 
രിശുദ്ധാത് മാവാണു ഇന്നും സഭത്ക്കു 
നആൃതന ചൈതന്വം ലഭിക്കണമെങ്കില് 

തന്നില് നാമമാത്രമായി സ്ഥിതിചെയ്യു 
ന്ന പരിശുഭ്ധ റൃഹായ്യടെ സമ്പൂര്ണ്ണ 
മായ പ്രവരത്തനത്തിനുവേണ്ടി വ്യ 
ക്തിയയം സഭയും ഒരുങ്ങുകയും, വാഞ്ചി 

ക്കുകയും പ്രതിഷ്ലിക്കുകയും ചേണംം 

സമൂലം പരിഷ് ക്കരിക്കാതെ ശാന്തത 
യയം സമാധാനവും പളകളിപ്പരിസരങ്ങ 

കില് ലഭ്വമാകുന്നതല്പ. ആളുകള്ക്കു 
കള ശിക്ഷണബോധധവും ഇപ്പോഥ 

ത്തെ നിലയില് നിന്നു ഉയരാതെ മാ 

നേജ്ര എന്തു നിരദ്ദേശിച്ചാലും പ്രാ 

യോഗികമാക്കാന് വിഷമമുള്ള താണു”. 
എങ്കിലും തിരുമേനി ആഗ്രഹിക്കുന്നതാ 

ണ് സാക്ഷാല് പെരുനാളുകളടെ 
രൂപമെങ്കില് അഭിവന്ദ്യ തിരുമേനി 

മാര്, ഏകീകൃതമായ ഒരു പ്രോഗ്രാം 
നിശ്ചയിച്ച് പള്ളികളെ അഠിയിച്ചു” 

അതുപോലെ ചെരുനാഗ ആഘോഷി 
ക്കുവാന് പറിപ്പിക്കുകയാണു” വേണ്ട. 
തും വലിയ ഒരു പരിവര്ത്തനം. 
ആവശ്യമായ സംഗതിയിലാണു് 

തിരുമേനിയുടെ ശ്രുഭ്ധ പതിഞ്ഞിരി 

ക്കുന്നതെഅളള തിനു സംശയമില്ല. 

എനാല് തിരുമേനി വിചാരിക്കുന്ന 

തു” അത്ര എളുപ്പമായ കായ്യമല്ലെന്ന് 

അനുസ് മരിപ്പിക്കുവാന് മാത്രം ഇത്ര 

യ്യം എഗ്ൃതിയെന്നെഴുള്ളു., 
മ ശോ്പ്പക്കാക്കി്ട കക 

യേശുവിനെ മരിച്ചവരില് നിന്നുയര് 
പ്രിച്ചചന്െഠ ആത്മാവു നിങ്ങളില് 

വസിക്കുന്നു എങ്കില്, ക്രിസ്മുയേശുവി 

നെ മരണത്തില് നിന്നുയര്പ്പിച്ചവ൯ 
നിങ്ങളില് വസിക്കുന്ന തന്െഠ ആ 

ത്മാവിനെക്കൊണ്ടു' നിങ്ങളുടെ മ൪ 
ത്വ ശരീരങ്ങളെയും ജീവിപ്പിക്കും. 

(ഠോമ൪ $: 11) ജഡസ്വഭാവങ്ങില് 
നിന്ന് ആത്മസ്വഭാവത്തിലേക്കു ന 
മ്മെ ജീവിപ്പിക്കുന്ന പരിശുഭ്ധ റൂഹാ 
നമ്മില് തിരുഹിതം സമ്പൂ൪ണ്ണമായി 

നിവര്ത്തിപ്പാന് നാം മന:പൂര്വം 
പ്രാ൪ത്ഥിക്കുകയും പ്രതിഷ് ഠിക്കുകയും 
ചെയ്യാതെ ഇപ്പോഥത്തെ ശോചനീയ 
മായ അവസ്ഥയില് നിന്നു് ഉദ്ധരിക്ക 

പ്പെടടകയില്ല.” ആത് മാവിനാല് ശരീ 
രത്തിന്െഠ പ്രവൃത്തികളെ മരിപ്പി 
ക്ളന്ന എങ്കില് നിങ്ങഗ ജീവിക്കും. 
ദൈവാത് മായു നടത്തുന്നവര ഷശവരും 

ദൈവത്തിന്െറ മക്കഗ ആകുന്നു.” 
(8: 19, 14) 

തീയോടുടുക്കുന്നവപന് ച്ചൂടപിടിക്കു 
ന്നതുപോലെ പരിശുഭ്ധാത് മ നല്വ 
രം ലഭിക്കുന്നവന് വിശുദ്ധനായിതീരു 
ന്നും റൂഹരായുടെ സ്വഭാവം (ദ1സബായ- 

68) കാണിക്കുന്ന വാക്കുകളില് അതി 

പ്രധാനമായയഭഭതാണു”. വിശുദ്ധന് 
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എന്നുള്ളതു". ഒരു ക്രിസ്യ്യാനിയുടെ. 
വിശുദ്ധി സ്വന്തമായയള്ളതല്ല പിന്നെ 
യോ പരിശുഭ്ധാത്മ . ദാനമാണ്. 
വിശുദ്ധ കുര്ബാനയില് *വിതശ്ുഭ്ധി 
യൃള്ള വര്ക്കും വെടിപ്പള്ളവര്ക്കും മാ 
ത്രം ഈ വിശുഭ്ധതകഗ നല്കല്ലെ 
ടം എന്നു ബ: പട്ടക്കാരന് പഠയുമ്പോ: 
ഗാ രക്ഷിതജനം പഠയുന്ന മവുപടി 
പരിശുദ്ധനായ ഏക പിതാവും, പ 
രിശുദ്ധനായ ഏക പുത്രനും പരിശ്തു 

ഭ്ധനായ ഏക ൂഫായ്യം അല്ലാതെ പ 
രിശുഭ്ധന് ഇല്ല. ആമ്മീന്” എന്നാ 
ണല്ലവൊം ഇതു വളരെ അര്ത്ഥഗ൪ര്ഭ 
മായ ഒരു ഏറ പഠച്ചിലാണു്. ഏ 
തു വലിയ പരിശുഭ്ധനും ഇതില് ക്ര 
തരു പാഞ്ഞിട്ടില്ല, പഠയുകയുമില്ല. 
നമ്മൂടെ സകല പിശുഭ്ധിയയും ദൈവ 

തിരുമുമ്പാകെ കഠപുരണ്ട തൂണി പോ 
ലെയാകുന്നും വി, ത്രിധ്വത്തിന്െഠ 
വിശുദ്ധിക്കു ക്രിസ്കവില് നാം അവകാ. 
ശികളാകാതെ ഇരിക്കുന്നിടത്തോളം 
കാലം നാം അശുഭ്ധരായി കഴിയുന്നതാ 
ണ്. ദൈവാത്മ ശക്തി ക്രടാതെ. 
വിശുഭ്ധിക്കു വേണ്ടി ചെയ്യുന്ന സകല 
യത്നവും കുഴഞ്ഞ ചേറഠഠില് കിടന്നു. 

കൊണ്ടു” അഗ്ക്കുവെള്ളത്തില് കുളിക്കു 
ന്നതുപോലെ മാത്രമേയുള്ളൂ. പരിശു 

ഭ്ധാത് മാവു” വിശുഭ്ധനും, വിശുദ്ധി 
കരിക്കുന്നവനുമാകയാല് മുമ്പൂദ്ധരിച്ച, 

പ്രമ്വോനിലെ അപേക്ഷ എല്ലാവ 

ശ്വാസിയ്ും ഹൃദയാംഗമമായി പ്രാത്ഥി 
ക്കേണ്ടതത്രെ. “4“സത്വവിശ്വാസത്തി' 

(ശേഷം 10. ഠം പേജില്) 
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% ൮ 3൮0യ ൬ 

വി. അപ്പ്യോസ്ലോലപ്രവൃത്തി 
കാം 
തിങ്കള് 13:13__30 

യഹുൂദസിനഗോഗുകള് ആരാധനാ 
സ്ഥലങ്ങളായിരുന്നില്ല, പ്രാഥമിക 

മായയും അവ പഠനാലയങ്ങളായിരുന്നും 

പ്രവാ 
ചകന്മാരുടെ പുസ്തകങ്ങളും വായിക്കു 
ക, പഠിക്കുക എന്നുള്ളതായിരുന്നു 
അവിടത്തെ പരിപ്പാടിം പൃതിയ 
പാഠകന്മാരോ ഠബ്ബിമാമരാ വന്നിട്ട 
ണ്ടങ്കില് അവരോട് അന്നത്തെ പാഠ 
തത്തെ സംബന്ധിച്ചു് പ്രസംഗിക്കുവാ 
നാവശ്വപ്പെട്ടക സാധാരണയായിരു 
ന്നും 

ന്യായവപ്രമാണത്തെപ്പഠഠിയുള്ള വ്യാ 

ഖ്യാനത്തിരുനിന്നും നേരേ വി, 

പാലൃസ് കടന്നത് ക്രിസ്മുവിനന്െറ 
മരണത്തേയും ഉയരത്തെഴ്ുന്നേല്ലിനേ 
യം കുറിച്ചുള്ള പ്രസംഗങ്ങളിലേക്കാ 
യിരുന്നും നമ്മൃടെ സംഭാഷണങ്ങളുി 
ലും പ്രസംഗങ്ങളിലും എല്ലാം ക്രിസ്ത 
വിന്െറ മരണവും ഉയിര്ത്തെഴുന്നേ 
ച്ംം പ്രഘോഷിക്കുവാനുക്ള സാദ്ധ്യത 
നമുക്കുണ്ടാകുമ്പോഥേ സഭയെന്ന നില 

വുക്തികളെന്ന നിലയിലും 
നാം യഥാത്ഥ ക്രിസ്തീയനേതൃത്വം 
നല്കുകയുള്ളു. 

ഭചാവ്വാം 13: 90__33' 

ക്രിസ്മവിന്െഠ ഉയര്ത്തെഴുന്നേല് 
പ്രാണ യഥാത്ഥത്തിലൂള്ള സവിശേ 
ഷം__സദ് വാർത്തം മനുഷ്വ വര്ഗ്ഗ 
ത്തെ പാപത്തിന്െറയും മരണത്തി 
ന്െറയുയം ബന്ധനത്തില് നിന്ന് മോ 
ചിക്കുമെന്നാനു് ദൈവവാഗദാനംം 
അതിന്നായിട്ടാണു”് ഇസ്രായേല് കാ 
ത്തിരുന്നതും. ഇന്നും ലോകം മുഴുവന് 
യഥാത്ഥത്തില് ഈബന്ധനവിമോചന 
ത്തിനായി കാത്തിരിക്കയാണ്, 
ി മനുഷ്വവര്ഗ്ഗത്തിന്െഠറ പാിടുടതലി 

നനുളൂള മാര്ഗ്ഗം ത്രിസ്യവിന്െഠ ഉയ൪ 
ത്തെഴ്ണന്നേല്പ്പുമൃലം തുഠന്നിരിക്കുന്നും 
ദൈവം തന്െറ വാഗ്ദാനം നിര്വ 
ഹാിച്ചിരിക്കുന്നു എന്നുളള ജൈത്രസന്ദേ 

ശമാണു് ക്രൈസയവസുവിശേഷംം. 
തനെ പുത്രത്വത്തിരുക്രടെ., താനുമാ 
യൃള്ക വിശ്വാസത്തിലും കുറുബാനയി 

ലുമുമ്മള ഐക്യം വഗിയായി, നാമും 

ദൈവപുത്രന്മാരും പൃത്രികളുമായി 

്തീരന്നിരിക്കുന്നു എന്നുള്ള സന്തോഷ 

സന്ദേശത്തെ ജീവിതം കൊണ്ടും വച 
നംകൊണ്ടും ലേകേമെങ്ങും അറിയി 

'യും വിനീതരാക്കി, 

ചര്ച്ചുവീക്ലി 

ക്കുറിച്ച്, കലം 
ക്കാന് ദൈവം നമമ്മേ വഥിനടത്തട്ടെ. 
ബൃധ൯. 18: 3941, 

ഈ സന്തോഷസന്ദേശം വഹിക്കുക 
എന്ന മഹത്വമേറിയ. ചുമതലയാണു' 
ക്രിസ്മ്യനിയെ ക്രിസ്യ്യാനിയാക്കുന്ന 
തും അല്ലാതെ അവന് മാത്രം സ്വര് 
ഗുത്തില് പോകുമെന്നും മഠ൮ള്ളവരൊ 
ക്കെ നരകത്തില് പോകുമെന്നുമു 
ഒള. അഹംഭാവമല്ല ക്രിസ്ത്യാനിയുടെ 
പ്രധാന ലക്ഷണം. 

എന്നാല് ഈ സന്ദേശം നമ്മിമുള 

വാക്കേണ്ടുന്ന പ്രധാനചിന്ത നാമും 
ലോകത്തിലുള്ള,  ചഠവ൮ുള്ളവരെപ്പോ 
ലെ പാപികളും മരണാവകാശികള 
മാണെന്നുമള തായിരിക്കണംം ദൈവ 

ത്തിന്െഠ അഗാധമായ കൃപയാല് 
ജീവന്െറ വചനം നാം കേട്ടിരിക്കു 
ന്നു. അങ്ങിനെ നമ്മടെ ഹൃദയത്തില് 
പൂതിയ : ആഹ് ളാദധും ജു" വിത 
ത്തില് കെടാത്ത പ്രത്വശേയുമുല്ലാദിത 
മായിരിക്കുന്നും ഈ ആഹ് ളാദവും 
പ്രത്യാശയും അന്യജീവിതങ്ങളിലേക്കു 
പകരന്നകൊട്ടക്കുകയെന്ന മഹത്വമേ 
രിയ ചുമതല നമ്മെയോരോരുത്തരേ 

ക്രിസ്മവിനുചേ 
ണ്ടി ഓരോ നിമിഷവും ജീവിക്കുന്നവ 
രാക്കിത്തീരക്കുവാന് ദൈവം തന്നെ 
തുണയ്ക്കുട്ടെം 

വ്വാഴംം 13: 4949 
ക്രൈസ്പവവിശ്വാസത്തോട്ട്” യ 

ദര് കാണിച്ച മനോഭാവം നമ്മില് 
പലരുടേയും ഇന്നത്തെ മനോഭാവ 
ത്തോട്ട് തുലനം ചെയ്യാവുന്ന ഒന്നാണു”. 
യഹൂദമതാചാരങ്ങളാണു ദൈവത്തി 
ന്രൌ അവസാനവ ചനമെന്ന് പൌ 
ലൂസ് ശ്ളീഹാ പഠഞ്ഞിരുന്നെങ്കില് 
അവരെല്ലാം ആ പ്രസംഗത്തെ കൈ 

യ്യടിച്ചു സ്വീകരിക്കുമായിരുന്നു. ന 
മ്മടെ ആചാരങ്ങളിലെല്ലാം നിജ്ജീ 
വത കടന്നുക്രടിയിരിക്കുന്നുവെന്നും 
ക്രിസ്കവിന്െഠ ഉയര്ത്തെഴഴന്നേല്ച്പി 
നെഠ ശക്തിയിലേക്കു നാം വീണ്ടും 
വരേണ്ടിയിരിക്കുന്നുവെന്നും ആരെങ്കി 
ലും പഠഞ്ഞാല് നമ്മടെ സഭകളി 
ലുള്ള വര്ക്ക്” അതിനെയെതിരക്കുവാ 
നാണു” ആദ്യം തോന്നുക. 

ദൈവത്തിന്െഠ ന്യായവിധി 
നാമോരോരുത്തരുഭെ മേചും വരാതി 
രിക്കുവാന് വേണ്ടി, നാമോരോരുത്ത 
രും ക്രിസ്കവിന്െഠ ഉയര്ത്തെഴുനേല് 
പ്പിൽ കാണുന്ന ദൈവത്തിന്െറ അ 
ത്ഭുതാവഹമായ ശക് തിയുടെ പ്രവര 

ലി 

നം 

ധ് 

ത്തനത്തീരെഠ മുന്പില് തലനമിച്ചു 
തനിക്കായി ജീവിക്കുവാന് നമ്മെ 
ത്തന്നെ പഠിപ്പിച്ചുകൊട്ടക്കാം . 

വെകൂകി. 13: 44__ 59. 
സജീവതയോട്ടം ആത മാത്ഥത 

യോട്ടം ക്രടെ സുവിശേഷം പ്രസം 
ഗിഷ്ക്കപ്പെടുമ്പോശ, പട്ടണം മുഴുവന് 
അതു കേശക്കുവാന് വന്നു ക്രടകയെ 
ന്നതു” ബില്ലിഗ്രഹാമിന്െഠറ ജീഠറുിം 
ങ്ദുകളിരുപ്പോലും നടക്കുന്ന ഒരു പ 
രമാത്ഥമാണു”, അതു കുഠേപ്പേരില് 
നിന്ദയും പരിഹാസവും ഉളവാക്കുക 
എന്നതും അന്നെന്നചോലെ ഇന്നും 
നടന്നുവരുന്നു. 

ക്രിസ്തുവിന്െറ സുവിശേഷം ഇ 
ന്നു ക്രിസ്മവിന്െഠ സഭയാല് ത്ത 
ഒിക്കപ്പെടിട്ടു” തൌ പചേരിലഠി 
യപ്പെടാത്ത ഹിന്ദുക്കളും പുറജാതി 
കളും തന്െറ ജീവിതരീതിയെ സ്വീ 
കരിച്ചു വരുന്നതായിക്കാണുന്നതു”, 
നമ്മെ അനുതാപത്തിലേഷഴ്ക്കും ആത്മ 
പരിശോധനയിലേയ്ക്കുമാണു” നയി 
ക്കേണ്ടത്ത്. 

നമ്മ,ടെയാളു കളില് നിന്നുതന്നെയു 
കള എതിരപ്പും പിഡനവുമനുഭവിച്ചും 
ക്രിസ്കുവിനെ അനുസരിയഷ്ക്കുചാന് നാം 
തയ്യാഠാകുമ്പോശ, നമ്മൃടെ ഹൃദയ 
ങ്ങളും പരിശുഭ്ധാത“'മാവിന്െഠ സ 
ന്തോഷം കൊണ്ടു” നിഠയുകതന്നെ 
ചെയ്യും: 

ശനിം 14: 17. 
എതിര്പ്പിനെ അവഗണിച്ചും സ 

ധൈര്യം, നിരാശക്രടാതെ പ്രസംഗ 
വും പ്രപത്തനവും തുടന്രകൊണ്ടുപോ 
കുവാന് വി: അപ്പ്യോസ്മോലന്മാര്ക്ക് 
സാധിച്ചതു മൂലമായിരിക്കണം പല 
രും ക്രിസ്തുവില് പവിശ്ചസിയ്ക്കുവാനി 
ടയായിത്തിര്ന്നതു്. 

ഏതിരപ്പു' സഹിയ്ക്കുവാന് നിവ 
ത്തിയില്ലാതെയായി, വേല ചെയ്യുവാ 
ന് സാദ്ധ്യതപോലും നശിച്ചയവസര 
ത്തിലും; നിരാശഭരിതരായി പിന്മാ 
റുകയല്ല വി: അപ്പോസ്നോലന്മാ൪ 
ചെയ്തതു”. നമ്മടെ സഭയിലും പൃതി 
യ ജീവന്നായുള്ള, പല പ്രപര്ത്തന 
ങ്ങല്ലം ഓദ്പോഗികാധികാരികളുടേ 
യും മറു പ്രമാണികളുടേയയം ഹൃദയ 
കാഠിമ്പംമൂലം വരാജയത്തിലെത്തി 
യിിരിഷ്ക്കുന്ന കാലമാണല്ലോ ഇതു”, ഇ 
നും മ൭൨൮ മാ൪ശ്ശുങ്ങളിലൂടെ റ്രപ 
൪ത്തിച്ചം പരിശുദ്ധാത്മാവിന്െഠ 
ശക്തിയെ സഭയിലും പ്ഠത്തും ഖ്വാ 
പരിപ്പിക്കുവാന് ദൈവം. നമ്മെയേം 
രോരുത്ത രേയ്യം വിളിയ്ക്കുട്ടെം 
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(൪__പാംപേജില്നിന്നും തുടര്ച്ച) 
ലും പരിശുഭ്ധാത മാവിനെ, ദാനം 
കൊണ്ടും ഞങ്ങളെ അലങ്കരിക്കേണമേം 

ക്ഷിണിച്ചു പോകാത്ത നിന്െഠ ശ 
ക്തിയാല് ഞങ്ങല്ലെ കാത്തു കൊള്ള. 

ണമെ. ഞങ്ങളുടെ ആത് മാക്കശ്ക്കു 
നീ കോട്ടയായിരിക്കേണമെ.ം നി 

നെഠ വിശുദ്ധികൊണ്ടു ഞങ്ങളുടെ ശ 
രീരുങ്ങളെ ശുദ്ധീകരിക്കേണമെ. നി 
നെറക്ുസ്വ൪ഗ്ഗീയ ദാനങ്ങളാല് ഞങ്ങ 
ളുടെ ചിന്തകളെ നിരമ്മലീകരിക്കേ 
ണമേ, സകല പാപങ്ങളില് നിന്നും 

അശുദ്ധ മോഹങ്ങളില് നിന്നും ഞങ്ങ 

ളെ വെടിപ്പാക്കേണമേം ഞങ്ങളെ 

നിന്െഠ വിശുഭ്ധാത”മാവിന്െഠ വാ 
സത്തിനു പഠഠിയ ആലയങ്ങളാക്കേ 

ണമെ” ആമേന്, 
പരിശുഭ്ധാവിനെഠ സ്വഭാവമായി 

(പ30ബ൦ട) ജീവനും വിശുഭ്ധിയും 
മാത്രമേ ഇവിടെ പ്രത്വേകം എടുത്തു 

പാഞ്ഞിട്ടു ളു. എങ്കിലും താഥെപപഠയു 

നാ കാര്യങ്ങളും അവയോടു ചേരത്തു 

പഠിക്കേണ്ടതത്രെം 

2 സന്തോഷം 

(ഗലാത്യ 5: 22; 1 തെസ്സലോനി 1:06) 
““ബഹുകഷ്ടം സഹിക്കേണ്ടി വന്നി 

ട്ടം നിങ്ങഗ പരിശുഭ്ധാത് മാവിന്െഠ 
സന്തോഷത്തോടെ വചനം കൈക്കൊ 
ണ്ട് “ഞങ്ങള്ക്കും കര്ത്തഡിനും അ 
നുകാരികളായി തീര്ന്നു?” 
8 ദൈവസ്നേഹം. 

"ദൈവത്തിന്െറ സ്ന്റേഹം നമുക്കു 
നതകട്ടെം പരിശുദ്ധാത് മാവിനാല് 

നമ്മ,ടെ ഹൃദയങ്ങളില് പകരന്നിരി 
ക്കുന്നുവല്ലൊ.”” (ോമ. 5: 9) 
8 പ്രത്യാശ 

എന്നാല്ച്രത്വാശ നല്കുന്നദൈവം 
പരിശുദ്ധാത് മാവിന്െഠ ശക്തിയാല് 
നിങ്ങഗ പ്രത്വാശയില് സമൂദ്ധിയുള്ള 
വരായി വിശ്ചസ് ക്കുനതിലുള്ള സക 

ല സന്തോഷവും സമാധനവും കൊണ്ടു 
നിങ്ങളെ നിഠയ്ക്കുമാഠാകട്ടെം” 

(മേമേ: 10൦ 19) 

4 ജ്ഞാനം 
*അവനന്െഠമേല് യഹേവേയുടെ 

ആത മാവു” ആവസിക്കും, ജ്താനത്തി 
ന്൯ൌൊയ്യം വിലവേകത്തിന്െഠയുയം ആ 
ത്മാവു , ആലോചനയുടെയും ബല 
ത്തിനെഠയും ആത് മാവു”, പരിജ്ഞുാ 

നത്തിനെഠറയും യഹോവ ഭക്തിയുടെ 
യം ആത് മാവു തന്നെ.” (യശയ്യ 11:2) 

6 നിതൃത 
ഭനിത്വാത്മാവിനാല് ദ്ദൈവത്തി 

നിഷ കളങ്കനായി 
൭ 

ളൂ 

നു തന്നെത്താന് 
അര്പ്പിച്ച ക്രിസ്ധവിനന്െറ രക്തം 

ച൪ ചൂവിക് ലി 

വനുള്ള ദൈവതെെ ആരാധിപ്പാന് 
നിങ്ങളുടെ മനസ്സാക്ഷിയെ നിര്ജ്ജീ 
വ പ്രവൃത്തികളെ പോക്കി എത്രഅ 

ധികം ശുദ്ധീകരിക്കും. 

( എബ്രായര 9: 14) 
6. സര്വവ്യ്യാപിത്വം 

“നിന് ആത്മാവിനെ ഒളിച്ച 

ഞാന് എവിടേക്കു പോകും? തിരുസ 
ന്നിധി വിട്ടു ഞാന് എവിടേക്കു പോ 
കും? ഞാന് സ്വര്ഗ്ഗത്തില് കയി 
യാല് നി അവിടെയുണ്ട്; പാതാള 
ത്തില് എനെെഠ കിടക്ക പിരിച്ചാല് 

നീ അവിടെയുണ്ട്.” (സങ്കി. 1309: 
7 8 

4, സര്വജ്ഞത 
"ദൈവം തന്നെ സ്ന്റേഹിക്കുന്നവക്ക് 

ഒരുക്കിട്ടുകൂള തു കണ്ണൂ കണ്ടിടില്ല, ചെ 
വി കേട്ടിട്ടുമില്ല, ഒരു മന്ഷ്വന്െറയും 
ഹൃദയത്തില് തോന്നീട്ടുമില്ല............ 
നമുക്കോ ദൈവം തനന്െഠ ആത്മാവി 

നാല് വെളിപ്പെടുത്തിയിരിക്കുന്നും ആ 
ത്മാവു സകലത്തെയും ദൈവത്തി 
നന്െഠ ആഴങ്ങളെയും ആരായുന്നു,” 
(1. കോരി. 2:9, 10) 

8, സര്വശക”തി 
"പരിശുദ്ധാത്മാവു നിന്െഠ മേല് 

വരും; അത്യ,നന്തനെഠ ശക്തി നി 
ന്െറമേല് നിഥലിട്ടം, ആകയാല് ഉ 
ത്അവിക്കുന്ന പ്രജ ദൈവപുത്രനെന്നു 
വിളിക്കപ്പെടും.” (ചൂക്കോ, 1, 39) 
പ്ലാ യാായായായാ 

കൊട്ടാരക്കര [ഠം 

ആയയര്വേദ ഓഷധസോ 

വടകം, തങ്കഭസ്മം 

വി. ഒ. തോമ്മസ്, 

ഃ 

; 
ി 

ലു ദ 

യഭുരതം ആര്യവൈദ്യശാല (യ) 
) [. |. പുനലൂര്. 

ഏജന്സികഠം _ അഞ്ചത, ആയ്ക൪, അടൂര, കൊട്ടാരക്കര 40 ച 

മ കുന്നിക്കോട്, 

ചാത്തനമൂര്, ചെങ്ങമനാട്ട്, പത്തനംതിട്ട, ഹരിപ്പാട്ട്” 

കഗ്, പാജീകരണസുധ, ഉരമരുന്നു 
ഗുളിക, ദന്തധാത്രീ പല്പ്പൊടി, നാസികാചൂ൪ണ്ണം, മാനസമിത്ര 

തുടങ്ങിയ പ്രത്വേക ഓഷധങ്ങളും 
പ്പെട്ട മഠറു എല്ലാ ആയുര്വേദ ഓഷധങ്ങളു.ം 
ബ്രാഞ്ച,കകിലും നിന്ത് മിതമായ വിലയ്ക്ക്” ലഭിക്കുന്നതാണ് ഏജു 
ന്സികളില്ലാത്ത സ്ഥലങ്ങളില് ഏജന്സി അന്വദിക്കുന്നതാണു. 

വൈദ്യന് 

പുനലൂര് 

കാം. രു രെ. രെ. ൨൪... കടം. കാം.മാടം കടെ.്രം. 
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*ക്രിസ്കു ഞാന് മുഖാന്തിരം ജാതിക 
ളുടെ അനുസരഞണത്തിനായിട്ട വചന 

ത്താലും പ്രവൃത്തിയാലും അടയാള 

ങ്ങളുടെയും അആ്ഭതങ്ങളു ടെയും ശക്തി 
കൊണ്ടും പരിശുദ്ധാത്മാവിനന്ൌ ശ 
ക്തികൊണ്ടും പ്രപര്ത്തിച്ചതല്ലാതെ 
മഠെഠാന്നും മിണ്ടുവാന് ഞാന് തുനിയു 
കയില്ല.” (ഗോമ. 15: 18) 

9. മഫത്പം 

" മഹത്വത്തിന്െഠ ആത്മാവായ 
ദൈവാത്മാവു നിങ്ങളുടെമേല് വസി 
ക്കുന്നുവല്ലൊ.” (1. പത്രോ. 3. 14) 

10 ആശ്വാസപ്രദന് 
* പാഠക്കലീത്താ” എന്ന സുറിയാനി 

വാക്കു "പാരക്ളീഠഠ്” (122൭0168) 
എന്ന ഗ്രിക്കുവാക്കില് നിന്നും രൂപമെട്ട 
ത്തിട്ടുളളതാണു”. അതിനു” ആശ്വാസ 

പ്രദന് എന്നും, കായ്യ്സ്ഥന് എന്നും മ 
ലയാളത്തില് തരങ്ടങമ ചെയ്യാംം ഒരു. 

രോഗിയുടെ അടുത്തു്” ഇരുന്നുകൊണ്ടു 
ആശ്വസിപ്പിക്കുന്നവന് എന്നും, ഒരാഗ 
ക്ക വേണ്ടി വക്കിലിനെപ്പോലെ വാ 
ദിക്കുന്നപന് എന്നും മൂലഭാഷയിലെ 
വാക്കിശ് അത്ഥം കല്പിക്കാം. (യോ 
ഫം 14: 10; 15:36, (10: 7" ഇതു 
നോക്കുക. 

"എങ്കിലും പിതാവു” എടെ നാമ 
ത്തില് അയപ്പാനുഭള പരിശുഭ്ധാത്മാ: 

വു് എന്ന ആശ്വാസപ്രദന് നിങ്ങള്ക്കു 
സകലവും ഉ പദേശിച്ചതരികയയം 

കല്ലിശ്ശേരി? 

പ്രധാന 
ഫഹെഡാഫിീസിമും 

വൈദ്യകലാനിധി 



നി 

ഒക്ടോബര് 90 

ഞാന് നിങ്ങളോട  പഠഞ്ഞതൊക്കെ 

നിങ്ങളെ ഓരമ്മപ്പെടുത്തുകയും ചെ 

യം. (യോഹം 14, 20) 

ജീപനും വിശുഭ്ധിയയമുളള ഏക ര 
ഹാ എന്നു പവിശ്ചാസപ്രമാണത്തില് 
പഠഞ്ഞിരിക്കുന്നതിന്െൌഠ വിവിധ 
വശങ്ങളായി മേല്ഠഞ്ഞ പരിശുഭ്ധാ 
ത്മ സ്വഭാവങ്ങളെ പരിഗണിക്കാം; 
ക്രടാതെ പരിശുഭ്ധാത്മാവിന് ഉപ 
മാനമായി വിം വേദ പുസ്മകത്തില് പ 
ഞ്ഞിരിക്കുന്ന ചില ചിഹ്നങ്ങഗ പ 
രിശോധിച്ചാല് ഈഭദൂശത്മളായ മറവു 

ചില സ്വഭാവങ്ങള്ക്രടി മനസ്സിലാ 
ഠം 

1 മ്വെള്ളം। 
*വെകൂളത്താലും ആത്മാവാലും ജനി 

ചില്ല എങ്കില് ദൈവരാജ്യത്തില് കട 
പ്രാന് ആര്ക്കും കഴിയുകയില.”” 
(യോഹം 3, 2) ൂ 

“എന്നില് വിശ്വസിക്കുന്നവന്െറ 
തളള റില്നിന്നു തിരുവെഴുത്തു പായു 

ന്നതുപോലെ ജീവജലത്തിനൊ ന 
ദികശ ഒഴുകും, അവന് ഇതു തന്നില് 

. ചിശ്വചസിക്കുന്നവക്കു ലഭിപ്പാനുളള ആ 
ത്മാഖവിനെക്കുഠിച്ചാകുന്നു പഠഞ്ഞത്ുത് ,” 

((യോഹം 7, 98, 9) 
ഒവെകൂകം ശുദ്ധികരിക്കുന്നതും ദാഹം 

ശമിപ്പിക്കുന്നതും വളത്തുന്നതും ഫലപു 
ദി ഉണ്ടാക്കുന്നതും ആയിരിക്കുന്നതു 

പോലെ പരിശുഭ്ധാത് മാവും ആകുന്നു, 

8 ഛശഗശ്നി 

ഞാന് നിങ്ങളെ മാനസാന്തരത്തി 
. നായി വെക്ളത്തില് സ്ത്റാനമേല്ലിക്കുന്ന 
തേയുള്ള. എന്െഠ പിന്നാലെ വരുന്ന 
വനൊഎന്നെക്കാഗ ബലവാനാകുന്നു. 
വ്; അവന് നിങ്ങളെ പരിശുദ്ധാ 
ത് മാവിലും അഗ്നിയിലും സ്ത്റാനമേല്ലി 
ക്കം (മത്തായി 3, 11) 

മിസ്രയീമില്നിന്നു കനാനിലേക്കു 
യാത്ര ചെയ്തു ദൈവത്തിന്െറ ജന 
ത്തെ നയിപ്പാന് രാത്രിയില് അഗ്നി 
സ്തംഭം കൊടുത്ത ദൈവം പരദേശ 

'മോക്ഷയാത്രക്കാരായ ക്രിസ്മ്യാനികളു 
ടെ മരുഭൂമിയാത്രയില് ലോകാന്ധകാ 
രത്തെ അതിജിവിപ്പാനായി നല്കി 

യിരിക്കുന്ന പ്രകാശമുള്ള വഥികാടി 
യാണു പരിശുഭ്ധാത് മാവ്. (പുഠ 
പ്രാം 13: 21, സങ്കീം 78, 4:27" 

ജലംപോലെ ബഹ്വേവശംമാത്രമല്ല 
അഗ്നി ശുഭ്ധീകരിക്കുന്നുതു”ം ഉഇരുമ്പി 
ഒ൯ഠ ഉള്ളിലുള്ള. ക്രീടംപോല്ും ഭൂരീ 
കരിപ്പാന് അഗ്നിക്കു സാധിക്കും, സ്വ 

ച൪ ച്യുവിക്ലി 

രണ്ണം തങ്കമായി ശേ ക്രട്ടിയെട്പ്പാ 
ന് തിച്ചളയിലാണല്ലൊ വഠക്കുന്നതു്. 
ഇതുപോലെ ഓരോ ക്രിസ്യ്യാനിയയടെ 
യം ആത് മീയശോഭ ശതഗുണിഭപലി 
പ്പിക്കുന്ന ശുഭ്ധികരിക്കുന്ന ആത് മാവഗ 
ണു പരിശുഭ്ധാത്മാവ്യ. നിങ്ങള് 
ലോകത്തിന്െറ വെളിച്ചം ആകുന്നം 

എന്നു് ആത് മപ്രഭയില് ജിവിക്കുന്ന യ 
ഥാത്ഥ ക്രിസ്മ്യാനികളെക്കുറിച്ചുംപഠയു 

'വാന് സാധിക്കും. (മത്താ. 9. 14) 

8, കാറവ” 

*കാഠവ ഇഷ്ടമുള്ള ടത്തു്” ഏഈതുന്നു. 
അതിന്െറ ശബ്ദും നീ കേശക്കുന്നു. 
എങ്കിലും അതു് എവിടെനിന്നു വരുന്നു 

എന്നോ എവിടേയ്ക്കു പോകുന്നു എന്നും 

അറിയുന്നില്ല; ആത് മാവിനാല് ജനി 
ചവന് എല്ലാം അതുപോല്വെയാകുന്നു.” 
(യോഹ. 3. 5) 

കാഠ൮ ശക്തിയയളളതൃം സ്വഹിതാ 

നുസരണം ചരിക്കുന്നതും ആയതുപോ 

ലെ പരിശുഭ്ധാത'മാവൃയ ശക്തവ്യം 
ക്രിസ്ത്യാനിയെ ഉ ദ്രിഷ്ഠടസ്ഥാനത്തു കൊ 

ണ്ടുചെന്നാക്കുന്നതുമാണു', 

4. എണ്ണ 

മുഠിവേഠറ൮ കിടന്ന വഥഗിയാത്രക്കാര 

ന്െഠ മേല് നല്ല ശമയ്യക്കാരന് പക 
ന്ന എണ്ണു ഈ പരിശുദ്ധാത് മാവിനു 
സാക്ഷ്വംവഹിക്കുന്നു. (ലൂക്കോ. 10.33) 

"നിന്െഠ ദൈവം നിന്െറ കൂട്ട 
കാരില്പരമായി നന്നെ ആനന്ദതൈ 

ലംകൊണ്ടു” അഭിഷേകം ചെയ്തിരിക്കു 

ന്നു (സങ്കീം 45, 7) *ബൃഭ്ധിയില്ലാ 
ത്തവ൪ര പിളക്കെടുത്തപ്പോഗ എണ്ണയെ 
ടടത്തില്ല., ബ്ഭ്ധിയയളജവരോ വിളക്കോ 

ടുക്ടടെ പാത്രത്തില് എണ്ണയും എടുത്തു. 

(മത്താ. 20. 3, 4) 

വിശുഭ്ധ മൂഗോനഭിഷേകം ലഭിച്ച 

ക്രിസ്യ്യാനികഗ പരിശുഭ്ധാത്മ നല് 
വരം ലഭിച്ചവരെപ്പോലെ ജീവിക്കു 

വാന് ബാഭ്ധ്യസ്മൂരാണ്. എണ്ണ സൌഖ്യ 
മാക്കുന്നു. മുഖത്തെ ശോഭയുയള്ള.താക്കുന്നു, 
സരഖ്യമാക്കുന്നും (യശ, [., 0, വെളിം 

3, 10). പ്രതിഷ്ഠിക്കുന്നു. (ചുഠ, 
29. 7, യശ. 61. 1) ഇതുപോലെ 
പരിശുഭ്ധാത മപചൂ൪ണ്ണരായി സഖ്യം 
പ്രാപിച്ചവരായി പൂര്മ്ട്മപ്രതിഷ്ടയുടെ 
ജീവീതം ചെയ്യാന് ജീവനും വിശു 
ഭ്ധീയയമുളള ഭദൈവാത് യം അ 
ത്ൃന്താചേക്ഷിതമത്രെം 

ക 

1 

ഇന്നുയത്ത മര്യദദ 
ഫ്രഞ്ച് പാ൪ര്ലിമെന്ഠില് (02മു- 

൬൩067 ൧ 26൦0൬൧68) ഓരോ പാര 
ട്ടിമെമ്പര്മാര മ൭൮ പാര്ട്ടികളിലെ 
മെമ്പരമാരെ ഒരു കൊല്ലത്തില് 
(1951-ല്) പുലഭ്വവാക്കുകഗ പിക്ളി 
ചിട്ടുളളതിന്െഠ കണക്കു ഒരു ശ്ചാ 
ത്വമാസിക പ്രസിദ്ധം ചെയ്തിടുക തു 

താഴെ കാണും പ്രകാരമാണു: 
സോഷ്യലിസ്റ്റ് കഗ__. ( ഇവരാണു” 

പൃലഭ്വപദതങ്ങള് ഏഠഠവും കുഠച്ചു ഉപ 

യോഗിച്ചിട്ടുളരതര് ) നുണയന് 
(12൭7) എന്ന പദം 9 പ്രാവശ്വം ഉ. 
പയോഗിച്ചിട്ടുണ്ടു . 

കമ്മുണിസ്റ്റ,കശ--- “നീചന്? 
(80൩൩07൦1) 100 പ്രംപശ്വവും; കൊ 
ലപാതകി? 179 പ്രാവശ്വവും, ഫാ 
സിസ്റ്റ് (സ്വേച്ഛാധിപതി) 2178 
പ്രാവശ്വവും; :ശവക്കുഥി വെട്ടുകാരന് 
18 പ്രാവശ്വവും; *രാജ്വദ്രോഷാി” 8 
പ്രാവശ്വവും; അച്ചടിയ്ക്ക്കാന്. പാടി 
ലാത്തആക്ഷേപ വാക്കുകള്(൩ബന്൩- 

01൦ 2൩൦൦ 00ന്ദ) 21 - പ്രാവശ്യ 
വും ഉ പയോഗിച്ചിട്ടുണ്ടു. 

വലതു പക്ഷപാര്ട്ടികശ__"സ്റ്റാലി 
നന്െഠ പാദ പൂജുകര” (1.൭01:9൬൦ട വ് 
൭814൩) [2 പ്രാവശ്വവും, വൃത്തികെ 
ട ചമ്പക്കാരന് (ഉണക്കമീന് കച്ചപട 
ക്കാരന്) 17 പ്രാവശ്വവും, "ഭ്രാന്തന് 
21 പ്രാവശ്വവും, *വിശവാസഘാതക 
൯ 19 പ്രംവശ്വവും, വഞ്ചകന്? 
125 പ്രാവശ്വവും, തെരുവിലെ പോം 
ക്കിരി" (110014മ്8ന 120 പ്രാവശ്വ 
വും ഉപയോഗിച്ചിട്ടണ്ടു് . 

കമ്മ്ണിസ്ത്റ,കാര് അവരുടെ എതി 
രുകാരായി പാരലിമെന്റഠില് വച്ചത 
ന്നെ ആ ഒരു കൊല്ലത്തില് ദ് പ്രാപ 
ശ്വം അടിപീണിട്ടു മുണ്ടു്. 

ഫ്ഠഞ്ചു” പാര്ലിമെന്ഠിറെ 

( ഛ്ഖാം ൧ 2്൦ട)പ്പഠറിയയ 
ഒള ഒരു സംക്ഷിപദൃവിവരണം ക്രൂടി 
ഞങ്ങഗ ഇവിടെ നല്കിക്കൊള്ളുന്നും 

അതില് 980 തിരഞ്ഞെടുക്കപ്പെടട 
അംഗങ്ങളാണുള്ളത്. 25 വയ 
തികഞ്ഞു കഴിഞ്ഞപര്ക്കേ തിരഞ്ഞെ 
പ്പിനു സ്ഥാനാര്ത്ഥിയായി നില്ക്കാന്, 
പാടടകൂമു.. പ്രായപൂര്ത്തിലന്ന (91 പ 
യസ്സ തികഞ്ഞ) പൌരന്മാരെല്ലാം 
പോട്ടര്മാരാണും ഓരോ പാ൪ലിമെ 
൯ഠംഗത്തിനും പ്രതിച൪ഷം 15000 
ഫ്റഠാങ്ക' ശമ്പളമുണ്ടു. അവരക്കു 
രാജ്ൃത്തുമുള. തിവണ്ടികളിലെല്ലാം 
1-൦ ക്ളാസ്സില് സദജന്വയാത്ര ചെ 
യ്്യാംം (നാമമാത്രമായഒരു സംഖ 
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11)! (1! 
൫22,ടെ ചില നസ്റ്രണിനാമര്ങത 
(ഠിം കെം ഘജ്യോസഫ് ബി, ം എത്രം ഠി, ചെങ്ങന്തൂ൪.) 

ര ഇയിടെ നമ്മടെ നിയമസഭയില് 

വാത്ഞകാലാഹലത്തിനും ചിരിക്കും 

ഇടയാക്കിയ *കുട്ടനാട്ടം കോരയം? 
ആദ്യമെട്ടക്കാംം കുടനാടെന്താണെന്നു 
ചേോദിച്ചതിനുത്തരം സഭയിലാരും പ 

ധഞ്ഞില്ലെണു തോന്നുന്നു, കുട്ടനാടിലെ 

നകാരം നടയിലെ : ന ആണോ, 

മനയിലെ “ന, ആണോ എന്നാരും 

എടുത്തു ചോദിച്ചെന്നും കാന്ുന്നില്ല. 
അതു മനയിലെ ന ആണെങ്കില് 

കുട്ടന്--ആട് എന്നു് അഃപ്പരു് വിഗ്ര 
ഹാിക്കാംം കുട്ടനായ ആട് എനന അ 
ത്ഥവൃയം പഠയാംം വാസ്തവത്തില് നട 
യിലെ നകാരം ചേത്ത്” അതാരും ഉ 
ചരിച്ചു കേട്ടിടില്ലം *കഡാരവൈയാ 

““ കരണന്മാര?” ദത്ചനകാംം നടയിലെ 
ന. തന്നെ അതില് വേണം എന്നു ശ 

രിക്കും, 

അത് കുട്ടവും നാട്ടം ചേന്നുണ്ടായ 
സമസ്മപദമാണു'. കുട്ടത്തിനു തമി 
ഗില് ആഗമെന്നരത്ഥംം അതുകൊണ്ടു 

ആഴമുള്ള നാട്ട്, ആഴത്തിലുളള നാട്ട് 
എന്നു കുട്ടനാടിനത്ഥം പഠയാം. മഠറു. 
പല നിഷ് പത്തികളും ആകാം-കുട്ട- 
എന്നു സ്ത്രീയുടെ നാട്ട്, കുട എന്ന 
പാത്രമുള്ള നാട്, കുട്ടകം എന്ന ചെ 
നു പാത്രമുളള നാട്ട്, കുട്ടവന് എന്നു 
ആളിനന്െഠ നാട്ട്, കുഷ്ടമുള്ള നാട്ട് 
ഫുൃഷ്ടം (ഘോഷിക്കപ്പെടടതു) ആയ നാട്ട 
മുതലായ അത്ഥങ്ങളു മാകാമല്ല്യൊം എ 
ന്നാലും ആഗമുളള., ആഗത്തിലുള്ള നാ 
ടാണു കുട്ടനാടെന്നു പഠയുന്നതായിരി 

ക്കം ശരി, ആ അത്ഥമാണു പണ്ടു പേ 
' രിട്ട ആളു ദ്ദേശിച്ചതു” എന്നാണെന്െഠ 
അഭിപ്പ്രായം, നൈഘണ്ടുകന്മാര മറു 

' ക്കമോ? 

ഒന്നാം ശതകത്തിലെ ഒരു ഗ്രിക്കു 
കൃതിയായപെരിപ് ഭസില് (൬6൧108 

കാണുന്ന 0000൩൭73 കുട്ടനാടോ., പ 
ത്തനംതിട്ടയ്ത്ുടുത്തളളള കൊഠഠനാടോ 
ന്നി 

കൊടുത്തു പാസ്ത വാങ്ങിയിരിക്കണമെ 

ന്നേയുളു..) മഠറു കാരണങ്ങളാല് പാ 

ര്൪ലിമെന്വ൮് പിരിച്ചു വിടപ്പെടില്ലെ 

കില് ഒരു തിരഞ്ഞെട്ടപ്പ്” 3 പര്ഷ 
ത്തേയ്ക്കാണു”. ര് 

(യൃക്തിവാദി ) 
ന്ന് 

1൧60 2൧൩0 1ലീാ1181൦9 1029 7. 2, ൧൧2 ലാമ്മ 13. ൧, ൭ 1൨൦ ്പിലലിമ 7462072൩: 17688, 

ധേയമെടുക്കാംം 

മീനച്ചിവുള്ള കടനാടോ മഠേറാ ആ 
കാമെങ്കിലും, അതു കുട്ടനാടാണെന്നാ 
ണു” എന്നെ പ്രസിദ്ധീകൃതമായ നിഗ 
മനം, 

തു സമ്മതമല്പായിരിക്കാംം പമ്പയാവ 
വഴി ഗ്രിക്കു കപ്പമുകശ കേഠിച്ചെന്നു 
(01൦൧൩3 ദ-യില് നിന്നു വരുന്ന കു 
രുമുളകു കേററുന്നു എന്നു പെരിപ്ള 
സ് പായുന്നു. അതുകൊണ്ടു കിഴക്കു 
കള പ്രദേശമായിരുന്നു, അല്ലെങ്കില് 
അതും ഉശഗപ്പെട്ടതായിരുന്നു അന്നത്തെ 
കുട്ടനാട്. ആക്കിഴക്കന്പ്രദേശവ്യം 
കുട്ടനാടിലുഗപ്പെട്ടത്തിയാണു 1390 
മാണ്ടിടയ്റകെ, സ്൬ഒ20 സായിപ്പിനെ 
സര്ലേ റിപ്പോരട്ടില് പഠഞ്ഞിരിക്കു 
ന്നതു”, അതു” ആഴത്തിലുളള തല്പല്ലോ. 

ഇനി നിയമസഭയില് സംസാരവി 
ഷയമായ കോര എന്ന നസ്ര്രാണി നാമ 

മിസ്റ്റര കോര കുട 
നാട്ടുകാരനാണല്ലൊ. പേര്ഷ്വായും ന 
മ്മടെ മലനാടുമായി പണ്ടേ ബന്ധമു 
ണ്ടായിരുന്നു, അതുകൊണ്ടു ചില പേ 
രഷ്വന്പേരുകള് *മലങ്കരനസ്രാണി? 
കശ്ക്കുണ്ടായിം ( എഠണാകുളും തന്നെ 
ടട കം കകും കം... ക... കക... ക. മും... കം. കു... മ. ടം കമം... കമം. മം. കകക അര 

ലിലി 
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കൊഠഠനാട്ടുകാക്കും മഠവും അ” 

11, 22ലശള്2 ൭൭മളക്ര 

ഇരാനാരുടെ., പേര്൪ഷ്യരുടെ വ്വാപാര 
ക്കളുമോ നിവാസക്കളുമോ ആയിരു 

ന്നോ എന്നു മനസ്സില് ചോദ്യം ഉയരു 

ന്ന) ( 1 07691) കോരെശ് എന്ന ഇ 
രാനാരുടെ ചേരു കോരേശനും, കേ 
ദരച്ചന൯ും, കോര-അച്ചനും, കോരയും 

ആയി എന്നാണെനെഠ നിഗമനം. 

കോരന് എന്ന ഹിന്ദ്യരനാമം കൊമ 
രന്, കുമരന്, കുമാരന് ആണല്ലൊ. 
കോരന്--അച്ചന് കേരേച്ചന്, കോ 

. രേച്ചന്, ഇത് നിന്നു കോര ഉണ്ടാ 
യി എന്നും വര. രകോരേച്ചന് ഇന്നും 
പ്രമയ്യോഗത്തിദാന്ത്ട്. തമിഥന്നു” കൊമ 
രേശപിളള ; പേരുണ്ടു്”. അതു 
കോരേച്ചനായെന്നു തോന്നുന്നില്ല. 
14 131൨ എന്നുതന്നെ ്യൂദദനാമമുണ്ടു”. 

അതു നസ്ര്രാണിയ കോരയായി എന്നം 
വരാംം ഒരു നൈഘണ്ടുകന്നും തിട്ടം 

പഠവാന് പാങ്ങില്ല. കോരപ്പൂല്ല്, 
കോരമീന്, കോഠപ്പാക്കു്,. കോഠാ 
മല്മതല്ത്തുണി മുതലായവയോട്ടകോ 
ര എന്ന നസ്പ്രാണിനാമത്തിനു ബന്ധമി 
ല്ല. കുമരന് കുട്ടിയാണല്ലൊ. അതു 

നസ്ര്രാണിക്കട്ടിയുമാകാം. അങ്ങനെ 
കുമരന്, കോരന്, കോരേച്ചന്, കോര 
എന്നാകരുതോ? 
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